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ESTADOS UNIDO

o
SECÂO
„
ANO XXI - N.° 114

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL

CAPITAL FEDERAL'

QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 1963

REVISTA DA PROPRUZDADE
INDUSTRIAL

Arquive-se de aceirdo com o artigo 9.•
do Código.
N.° 136.160 - Original válvula do
segurança contra roubos de automóveis
- Requerente John de Zaldcondo
Arquive-se de acôrdo com o artigo 9.0
do Código.
N.° 136.466 - Meio tipo de lime
pador de parabrlsa, com palhetas ¡lu>
pias, para ambos os lados, internos e
externos do mesaao - Requerente Vos.
lard da Cunha Borba - Arquive se
de acôrdo com artigo 9.° do, Código,

veiros elétricos - Requerente Jose N.° 108.411 - Nova ferragem para
móveis - Requerente Sabato Minella.
Antônio' da Costa Neto.
N.° 111.948 - Aperfeiçoamentos
N.° 102.012 - Aperfeiçoamentos
E' convidado Guglielmo Marconi - em ou relativos a dispositivo para de- em capota para veículos - Requerente
a comparecei` a este Departamento, o rivação de líquido em câmara de aque- Aureliano Pissoli.
fim de tomar conhecimento do parecer cimento - Requerente Alvaro Coelho
N.° 114.387 - Aperfeiçoamentos
do Sr. Técnico no termo 72.050 - da Silva.
e suou relativos a batoques para tamPrivilégio do invenção.
N.° 102.378 - Aperfeiçoamentos pas - Requerente Horst 191-ateus }linem reguladores de tensão em transfer- chai.
DIVERSOS
DESISTÊNCIA DE PROCESSOS I
N.° 114.550 - Rebite e máquina
anadores - Requerente Sociedade Téc- para
rebitar a- Requerente EquipaN.° 126.890 , - Rubens Firme Coe- nica Paulista S.A. Indústria e Co- mentos Bingo Limitada.
Union Carbiche Corporation - De.
lho - Em face da informação torno mércio.
clara a des.stência do puede de pi.vie
N. o 132.811 - "Um newo :aparelho !Ceio de invençao para Válvula de Fôr.
sem acara o despecno que arquivou o
N.° 103.574 - Um processo da re- para facilitar
as operaçoes de lavagem ea Universal - termo 130.940 --¡
proceeso, deieiminando o prossegui- cuperação
de borrecha usada por aglomento do nesmo. Ao Sr. .Penalva meração -- Requerente José Bica de com líquidos, do quaisquer superficie, Anote-se a desistencia e arquive-se ti
Santos.
notadamente de automóveis, paredes e processo.
Camargo.
janelas, sem 09 inconvenientes sofridos
Robert Bosch G
- Decla•
N.:° 104.225 - Um nôvo processo usualmente pelo operador - Regue- era a des:stencia do pedido de privilás
- EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
politrises,
abradiscos
de
fabricação
de
rente
Antônio
Queiroz
do
Amaral.
RECURSO
¡ aio de invenção - Coletar para Pe.
sivos ou análogos - Requerente AleElaLri coe - termo
quenos Motores
N.°
134.859
Novos
tipos
de
apaRio, 12 de junho de 1963
xandre Geleti.
104.747 - Anote-se a desistência o
relhos
de
material
plástico
para
coN..° 104.531 - Aperfeiçoamentos
arquive-se o . processo.
Recursoem ferros de soldar - Requerente adure, penetração, filtração de uso doméstico
Requerente
Leônidas
DeArturo Olivero Cedeno - Declara
Mario Carvalho Fortes,
marcha.
a desistência cio pedido de privilégio
Metaléreica Mataraz.zo S.A. - ReN.° 105.095 - Películas de Polide invenção - Cruzamento de Tráfe.
correndo do despacho do indeferimenModélo de utilidade Indeleridos
go termo 105.954 - Anote-se a dem
to do peaicio de prorrogação da paten- ruem Sintético - -Requerente Imperia' Chernical Industries Limited.
sistência e arquive-se c.. processo.
te n.° 1.712 - Modelo industrial.
N.° 54.504 - Um suporte contra
Societe de Construction Mecaniquea
N.° 105.696 - Processo e aparelho choque
para
embalagem
de
tubos
ou
de Stains S.A. - Declara a desisiène
Expediente
'
do Diretor da Divisão do para receuchutar pneumáticos - RePrivilégios
querente Bacon American Corporation. bisnagas de estanho, chumbo, alumínio cia do pedido de privilégio do invenou outro material - Requerente La- ção - Processo de fabricação de Hera
N• .' 105.845 - Nôvo produto subs- boratório
Capivarol Ltda.
sem torção por fiação direta e dispoie
Rio, 12 de junho de 1963
tituto do material plástico e outros Requerente Vaclavas Segatauskas. •
N.° 80.172 - Um classificador de tive para esse fim - termo 107.657
Privilégio de invenção Indeferidos
N.° 105.088 Aperfeiçoamentos batatas - Requerente Wilhelm Pohl, - Anote-se es desistência e arquive-se
N.° 97.770 -- NU° modêlo de se- o processo.
em base para ferros para passar roupa
Termos;
_ Requerente Salvador Raphael Re- c:dor para roupas e tecidos - RequeCiba Societe Auvueene - Ciba Alo.
stentto Minelli e Leonardo Colameo. rente Kumeta Isshiki.
tiengesellschaft - Declara a desistene
N.° 45.262 - Aperfeiçoamentos em
N.° 104.048 - Aperfeiçoamento cia do pedido de privilégio de invenção
N.° 106.174 - Aperfeiçoamentos
ou relativos a processo para produzir
tomadas elétricas de encaixe - morcapto; compostos termo 109.283
aço de reforço ou para armação - Re- em discos polodres para enceradeiras em
Requerente Koiti Takaia.
- Processo para a fabricação de novos
querente The Tentor Steel Company' elétricas - Requerente Dr. Ottone
e processo para d obtenção de novo(
o
N.
Brentani,
104.139
Condutor
para
fios
leiraited.
N.° 106.891 - Nova disposição em de instalação elétrica e semelhantes 114.801 - Anotem-se as desistências
N.° 85.986 - Truque Ferroviário roncttos elétricos, para chuveiros, tor- - Requerente Robert Levy.
esteres de ácido Acético - termo
- De General Steel Industries, Inc. neiras e outros aquecedores elétricos
N. 0 104.871 - Um nave tipo de e arquivem-se os processos.
N.° 86.822 - Aperfeiçoamentos no automáticos - Requerente Alvaro chuveiro - Requerente Jose Felipe.
F. Conte S.A. Indústria e Comer
processo de fabricação de objetos tubu- Coelho da Silva.
N.° 108.286 - Elemento luminoso modelo de utilidade - NU° modela
lares de matéria plástica, particularpara sinais de trânsito - Requerente ese _ Declara a desistência do pedida
mente bisnagas - Requerente Trol - N.° 107.106 - Dispositivo elétrico José Maria .Perez.
Ide sustentador de globos de vidro
para acionamento automático de veneS.A. Indústria e Comércio,
'I termo 111.200 - Anote-se a desistias
N.° 90.479 - Nova chave elétrica zianas, bem como para abrir e fechar
GARANTIA DE PRIORIDADE ,cia e arquiva-me o processo.
para chuveiros automáticos - Regue- janelas e portas em -geral - Requerepte Bruno Liberai • •
N.o 135, 5o - Aperfeiçoamentos I Farbenfabriken Bayer Aktiengsellet
rente Lorenzo Lorenzetti.
chefe
DeClara a desistência do pedi
N.° 93.111 - Aperfeiçoamentos em N. o 107.415 - Uma nova tinta para enxadas mecanizadas e motoriza- I do de privilégio de invenção - Pra.
ou relativos a micro-motores -g. hidro calcárea em pasta *- Requeren- das, acionadas por vi9brequim - Re- cesso de fabricação de corantes mo.
•.
querente Paulirco Pfile - Arquive-se smazoicos e seu emprego, bem corno de
querente Fábrica de Brinquedos Bam- te Alvaro José Moutinho.
N.° 1C7.602 - Aperfeiçoamentos de acôrdo com o artigo 9.° do Código. 1 preparador dos corantes - terem
bi Limitada,
N.° 136.120 - Motor hidráulico - J 112.845 - Anote-se • desis,ância
N.° 95.461 - Novas disposições relativos a téciaca de acondicionar -marem ou relativas a aquecedores • chia-, cederiam -- Requerente Milprint Inc. De Antônio Brinca Passos Pinheiro
:arquive-se o processo.
Reo, 12 de junho de 1963
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- Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
/ornais, diàriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão (azê-10 até ás
_ 11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por esçrito, à Seção - de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 Oras após a saída dos
órgãos oficiais.
Os originais deverão ser
'dactilografados e autenticados,
resNlvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
, - Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

PIARIO OFICIAL (Seçã.á III)

- As Repartições Públicas,
cingir-se-ão ás assinaturas
anuais renovadas até '28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e àf
raRaTOIll- GEMAM.
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos' órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a reCHC.PIE. DA. EEZO Da Ilao^ç20
ceiam ao se.nviço De euettceçaste
FLORIANO GUIMARÃES messa de valores .acompanha.
MURILO FERREIRA ALVES
Idos de esclarecimentos quanto
sua aplicação.'- solicitamoé
.\ DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados pref.•
zaçao tu
rencialmente cheque ou vale
wi•ste do publIeldachla do expodionts• de Dapartantanto
NaCiOnal da Propoladado fidadatrial do Mlnlatérlo
postal, emitidos a favor .do
atole Camarada
da
Tesoureiro do Departamento
impresso nas ofIcInasdo Departamento de imprense Nacional
de Imprensa Nacional.
1/••••nn•••n•••n•
4~11..•
- Os suplementos ás rdtASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇõES E PARTICULARES
os solicitarem no alo da asai' Capital 4 interior; - matara.
Capital e Interior:
1
Semeslre
. . . Cr$ 450400 - O funcionário público feCr$
600,00
Semestre . . .
Cr$ 9000 deral, para fazer jus ao desAno Cr$ 1.200,00 Ano
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da assiCr$ 1.000,00 natura.
C$1.00,00 Ano
Ano
- O custo de cada exemplar
parte superice do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda cazuza, acrescide registro, o mês e o círio em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) das. decorrido.

EXPEDIENTE

"ter E, Co. Inc. - Declara N.° 103.385 --:. Blocked Iron Cordesistência do pec6do de privilégio poration - Cumpra a exigência.
N.° 103.406 - F. Hoffmann La
de invenção - Processo químico
Cie. Societé Anonyme termo 136.303 - Anote-se a-desisten- Rache
Cumpra a exigência.
cia e arquive-se o processo.
N.° 107.791 - Farbenfabrilren
Bayer Airtiengzellschaft - Cumpra a
EXIGENCLAS
exigência.
Térmos:
N. 0 107.913 - Societé Belges.er
L'Azoite et das Produzis Cbimiquea du
N.° 83.326
Américo Roder - Marly - Cumpra a exigência.
Mantenho a exigência.
N.° 136.275 - Cacillo Poggi de
N • 0 90.991 - Vicente Moreno Ri- Araujo - Cumpra a exigência.
inenez, - Cumpra a exigência.
N.° 94.134 - Aldo Zuliani DIVERSOS
Cumpra a exigência.
N.° 89.2.37 - Carlos Augcsto SeiN.° 105.785 - Unilever N.V.
bel - Concedo 'o eleaarquivameuto.
Cumpra a exigência.
' N .° 106.632 - Jay,* Krits N.° 105.372 - Astrid Theodore Concedo
elesarquivo para 'subCumpra a exigên- meter aooemas
Ricarda Dudeck
técnico.
cia.
N.° 120.404 - Ugo Zufli
Cose:
N.° 108.232 - Ceie:ame Corpora- cedo
o
deaarquivamento.
tion of América - Cumpra a exigência.
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
N.° 108.250 - • André Thomas
108.333
The
Stendard
N.•
Ficam os processos abaixo mencioCompany - Cumpra e exigência
nados por ordem do Sr. Diretor da
N.° 115.330 - A. G. Ba1i:014z, Divisiio de Privilégios.
` Steinbruche Hartschotterwerke Termos:
Cumpra a exigência.
N. 116.471 - The Cbemstrand N.° 48.758
Octávio Peri-aguará
Corporation - Cumpra a exigireis.
Privilégio de inveriçã'o.
N.° 118.138 - Louis Lafon - N.° 59.698
Aktiebolaget ExCumpra, a exigência.
pottlist - Privilégio de invenção.
N.° 119.797. - Ranger& Engine- N.° 69.692 --- Jolinson La Jolunon
ering And 3,Ianu5aetering Inc.
PTY Lirnited
Privilégio de invenCumpre a exigência.
ção.
N.° 125.884 - Merck 8 Co. Inc.
N.° 83.008 Usbre Indústria •
- Cumpra a criei:leia.
Comércio S.A. - Modele de utiliN. 0 130.306 - Organização Otto dade
Picego Ltda. - Cumpre • exigência.
,N, 0 86.754 ..- Dirceu dos Sentai
N.o 134.223 - Toyanur Nagaku IC0- Paira - Privilegio de irrifenSão gyo Kabushild Kaishe - Cumpra'
N.° 87.986 - Pedro lloacyr Roexigência. t
driguea Barba* • Alcides Teiaefea
N.° 76.989 - Societê Nouvelle des Privilégio de invenção.
Fremiste Rebitite
Etablissements Brandt
CutnPio a N.° 89.592
- Ideal° do utilidade.'
exigência. ;
adi

i

,

Junho de 19th.

N. 0 90.160 - Marcelino Mascaro
- Modelo de utilidade.
' N.° 90 700 - Indústrias Máquinas
Invicta S.A. - Privilégio de invenção.
N.° 92.275 - Leonardo Florindo
Cabral
Privilegio de invenção.
ta' .4, 92.595 - Felocio Varpana
teu - Modelo de utilidade.
N.° 92.987 - Adail Machado de
Oliveira - Privilégio de invenção.
N.° 93.886 - Vicenzo Bonfanti Modelo de utilidade.
N.° 94.483 - Doai, Paul Juraneine: - Modelo de utilicbdie,
N.° 94.654 - Usabra Indústria e
Comércio S.A, - Modelo de utilidadada.
N.° 95.571 - Delito Sarto - Modelo de utilidade.
N.° 96.438 Ney Benedito Boribuy
- modelo de utilidade.
N.° 96.557 - Fábrica de Bicicletas
Monark S.A. - Privilágio de irnren.

N.° 106.217
J. B. Lacoste Er
Cia. Ltda. - Privilégio de invenção.
N.° 107.326 - Sadancai Tsuchiya
- Privilégio de invenção. N.° 108.378 - Iferrroann Wellisch
Neto - Privilégio de invenção.
N.° 108.818 - Germano Maiolo
- Mod. de utilidade.
N.° 108.864 - Arthur Monteiro
Filho e Oswansio da Luz - Modelo dó
utilidade.
-N.° 109.209 - Alvaro Reis de Olituim Lima - Modelo de utilidade
N.° 114.432 - E. 1. de Pont de
Nemours and Conipany de invenção.
14.• 114.995 - Rubi Abrarnovici
- Priv. de invenção.
N.° - 114.996 - Rubi Abrarnovici
- Priv. de invenção.
N.° 115.252 - k.:lyseu .Drumond
d
Aguiar
Júnior - modelo de utili-

N.° 115 257 - Armando Desidério
- Modelo de utigdade.
N.° 96.608
Antanio Vari - Mo. N.° 115.261" - Abílio Roveri dein de utilidade.
Modelo de utilidade.
N.° 96.807 - Enrico Agili - Mo- N.° 115.391 - 115.397 - Giovan.
delo de utilidade.
ni Gastone Tezson - Mod. de utiliN.° 97.024 - Cândido Emita' San- dade.
tas - Modelo de utilidade.
Benedito Jose TaN.0 97.609 - Walter Fuclut - N.° 115.399
vares Leite - Morie.lo de utilidade.
Privalkio de invenção.
N.° 123.723 -- Edita Puschineky
N. 0 98.664 - Reemingtoo Rend do' - Privilégio de invenção.
Brasil S.A. - Modelo de utilidade.
N.°-131.294 - Rennágenea Rio
N.° 99.091 -- Alberto Portella 8 Ledezme-31od. da utilidade.
Cia. Ltda. Modelo de utilidade. ......
N.rv.
p
1'1.°
134.729
d
-Assed Simão
Maluf
N.° 100.230 - Francisco Freddl vinvenção.
iloa:10 de utilidade.
N.° 134.737 - Sedan° ‘Firmino N. 0 100.812 - General Steel In- Modelo de utilidade.
dustrie*, Inc. - Privilégio de invenN.° 134.931
Mitsuo Ishibashi
00.
- Privilégio de invenção..
N.° 101.293 - Roberto Zanutto N.° 134.939. -- Adelino Rascar°
Desidério -- Modelo de utilidade.
- Modelo de utilidade.
N.o 106.217 - J. B. Lacraste & N.° 134.940 - Adelino Beraotto
. Ltda.
Privilégio de Invenção. - Modêlo do. ctaidade.
ção.
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Fábrica do Copos de Massa parta
Sorvetes Coniexpress Lttia. - No pe.
dido de prorrogação na patente mimes
ro 3.345 - Modelo de utilidade Prorrogue-se de acôrdo com o artigo
41 do Código.
Daimler Benz A. G. -ProrrogaDIVERSOS
N. 0 365.182 - Tricolor - Auto
ção da patente 3.358 - Modelo da
Viação Tricolor Ltda. - Classe 21.
N.° 302.606 - Tosai! Semente S.A. utilidade - Prorrogue-se, de acórdo
N.° 406.111 - Kichova - Adalcom o artigo n.° 41 do Código.
Aguarde-se.
berto Veiga Simões - Classe 30.
Manufatura de Brinquedos Mercurio
N.° 302.607 - Textil Scavone S.A.
N.° 406.114 - Intermotor - Code Josef Stumpf - No pedido de prot.
mercial Industrial e Agrícola Intermo- - Aguarde-se.
rogação na patente n.° 3.379 - Motor Ltda. - Classe 6 (sem direito ao
Prorrogação de marca
Mo de utilidade - ttrorrogue-se de
uso exclusivo da palavra Motor isolaacôrdo com o artigo 41 do Código.
N.°
411.309
Moas
Casara
demente).
Charles Jacque Jetmé - No pedido
N.° 406.116 - Duraternp - In- Candioli - - Classe 3 - Prorrogue-se
de restauração na patente 3.541 latria Cerâmica Duratemp Ltda. - o registro.
Modelo de utilidade - Concedo a rase
Classe 15,
tauração de ocôrdo com o artigo 206
N.° 406.476 Kical - Brancal
do Código.
Divisão Jurídica
.S.A. Mineração e Comércio - Classe
Bons Krakovetsky - No pedido de
1 (sem direito ao uso exclusivo da paEXPEDIENTE DO DIRETOR
restauração na patente de rt.° 56.873
iavra Cal isoladamente).
- Privilegio de inveação - Concedo
N.° 406.704 -,- Crap - Comércio
Rio, 12 de junho de 1963
a restauração, de acôrdo com o artigo
e Representaçoes Crap Ltda. - Classe 50.
Transferencia o alteração de nora,* de 206 do "....6digo.
N. o 406.787 - Todovida - São
prooesso
Indústria e Comércio Bombo Ltda.
Paulo Alpargatas S.A. - Classe 39.
Simens Caalske Aktiengesellschatt - No pedido de restauração da patene
Hydrojet Babcock - Pede para ser anotada no termo te de n.° 59.029 - Privilégio de inN.° 406.886
Wilcox Limited - Classe 6.
Privilégio de invenção deferidos
117.629 - Marca Emblemática - venção - Concedo a restauração de
N.° n97.008 Chavantes Chie Anotem-se - 1 - Alteração de nome acôrdo com o artigo 206 do Código.
N ° 114.981 - Processo para ob- vantes S.A. Comércio e Participações da Cia. Brasileira de Eletricidade SiRio, 12 de junho de 1963
tenção de 4-4' bis oxi 3-3' di metoxi - Classe 6.
amena Schuckert S.A. para Siemens
'li fent ' etano (Bivanilly1) - Incio Brasil Companhia de Eletricidade. TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇACO
SINAL DE PROPAGANDA
DE NOME DE TITULAle
venta A. G. Fur Forschung und Po2 - Tranferênele, desta última para
DEFERIDO
tentwertung.
DE PROCESSOS
o reqcerente.
N.° 406.711 - Revisora Contábil
Privilégio do invl!),_,i0 deferidos
Castilho e, Cia. Ltda. - TrensteEXIGÊNCIA
di Fiori - Salvador Luiz di Fiori republicedoe
rencia para seu nome da patente 2.836
Classe 33 (art. 121).
- Modelo industrial - Anote-se •
Cássio Muniz S.A. Importação o transferência.
4O 109.309 - Tampa para bisnaExpressão
de
propaganda
deferidos
Comércio
No
pedido
de
caducidade
ga* de pastas de recipientes para tiAer Osol do Brasil S.A. - TroneN.° 406.722 - Douradinho Ex de marca 182.176 e marca n.° 177.135 ferência
'tildo% e outros usos - Enarinco S.A.
para seu nome da patente
presso
Brasileiro
Viação
S.A.
-ClasCumpra
a
exigência,
ngenhorla Arquitetura Indústria e
n.° 4.529 - Modelo de utilidade
se 33 (art. 121),
Badische Anilin & Soda Fabri l. A.G. Anote-se a transferencie..
omércio.
- Junto ao ternio 414.650 -- Diga se
Nome . comercia/ deferido
Aer Osol do Braál S.A. - TransN.° 115.321 - Processo a aparelho
pediu a liberação do registro interna- ferência
para produção contínua de tubos sem
para seu nome da patente de
N.° 402.347 -.Transoceánica S.A. cional no n.° 43.580, de 5 de setem- n.° 4.530 - Modelo de utilidade costura de matéria plástica termo solibro
de
1925,
a
agência
do
Banco
do
dificante - Birger Honningstad e Gis- Comissária e Exportadora - TransoAnote-se a transferência.
ceenica S.A. Cornissaria e Exportado- Brasil S A. e se a obteve,
le Skansen.
Whirpool Corporation - Pede para
ra (art. 109 n. o 2),
ser anotada na patente 56.000 - PriDIVERSOS
Exigências republicadas
vilégio de invenção a alteração do noN. o 358.454 - Super Mercado Vime da titular - Anote-se a alteração
trine - Corcovado Produtos Alimere
Móveis
Artesanal
Ltda.
No
P
edi
N. o 111.389 - Hedvsin Corp - tícios Ltda. - Classes 41 - 42 - 43
-doeprgaçãtndeúm- de nome.
Satisfaça
ata e - 44 e 46 (art. 117 55.° 1).
ro 2.523 - Modelo de utilidade Pilot Pen do Brasil S A. - Pede
5 N.° 118.8 4ek- Eifi Mun
N.° 406.720 - Shoe Clinic
Date Takokusaki - Satisfaça exigen- Casas Eduardo S.A. Calçados e Cha- prorrogue-se. de acôrdo aatigo .42 do para ser anotada no termo j11.425 Código,
Modelo de utilidade a alteração do nopéus - Classe 33 e 35 (art. 117
da titular -_ a alteração
Vaessen Schoemaker Holding N.V. me
do nome.
N.° 138.756 - Tupanang yr Gomes n .° 1) .
No
pedido
de
prorrogação
na
pa- Satisfaça exigência.
tente n.° 2.729 modelo industrial Rod Bel S.A. Indústria e ComerMARCAS INDEFERIDAS
N . ° 140.008 - Primo Bigliato
Prorrogue-se de acôrdo com o artigo cio - Pede para ser anotada no teerno
Satisfaça exigência.
111.571 - Modelo de utilidade a alN.° 220.987 - Durex Mipor - 42 do Código.
N.° 140.172 - Shig eo Akiyarna - Auto Asbestos S.A. - Classe 8.
teração che nome da titular - AnoteAmérico
Nicolino
No
pedido
de
Satisfaça exiel'escia •
N. o 388.078 - Rio Claro - Rio restauração na patente de n.° 3.314 se a alteração de nome.
N.° 109.360 - N. V. Philips Glo- Claro Diesel Ltda. - Classe 21 (arti- - modelo de utilidade - Concedo a
Monsanto Chemical Com p anY Satisfaça exi- go 95 n.° 5).
eilampenfabrieken
restauração de acôrdo com o artigo Transferência para seu nome do termo
N.° 389.868 - Blackstone Bla- 200 do Código.
geneie.
117.439 - Privilégio de invenção.
ckstone and Co. Limited - Classe 6.
117.439 - Privilégio de invençâo Georg
Ptak
No
pedido
de
prorN.° 404,963 - Elyectrónio Brasi l
Anote-se j transferência.
rogação
da
patente
de
n.°
3.322
- Electrônio Brasil Serviços de EleDivir.ão de Marcas
Roussel Uclaf - Pede para ser anotricidade Ltda. - Classe 8 (artigo 95 Modelo de utilidade - Prorrogue-se
o registro de ecôrdo com o artigo 41 toda no termo 119.600 - Privilégio
n. o 5).
EXPED1'.7.NTE DO DIRETOR
de i nvenção a alteração do nome da
do Código.
N.° 496.119 - Rio de Janeiro titular -.- Anote-se a alteração de
Dia 12 de junho de 1963
Erich
Hofmann
No
pedido
do
Móveis e Colchoaria Rio de Janeiro
nome.
Ltda. - Classe 4 (art. 95 n.° 5). prorrogação na patente 3.323 .Notftsaçu
José Antonio Correia - T ransfeN.° 406.131 - Mercado - dalo de utilidade - Prorrogue-se de remoia
para seu nome do termo n.o
Uma vez decorrido prazo de recor- C. S. Silve - Classe 3 (art. 95 acenei° com o artigo 41 do Código.
130.853,
medi% de utilidade -. Anote, previsto pelo artigo 14 da Lei 4,048
Theodor
Krebs
No
pedido
de
5)..
te-se a transferência.
de 29 do dezembro de 1961 e mais n.oN.°
406.135 - Filadelfie - Fila- prorrogação na patente n.° 3.324 Indústria
M etalúrgica /ndob Limidez dias - para eventuais juntadas deifia Super Presentes Ltda. - Clas- Modelo de utilidade - Prorrogue-se tada Tra n s ferêncla para seu nome
de re:ursos, e do mesmo não se tendo,
de
acOrdo
com
o
artigo
41
do
Código.
da
marca
Indoh
nti recro 81 070 valido nenhum interessado, ficam noe se 49 (art. 95 n.° 7).
Anate - se a transferência.
Milton
Moisés
Perla
No
pedido
N.° 406.715 - Peneira Baiana
tificados os requerentes abaixo mexiM
cionedos a. comparecer a este Depar- :Marques Cl Antunes Ltda. - Classe de prorrgação da patente n.° 3.325 p etalúrgica Flora S. A. - Pedes
Modelo
de
utilidade
Prorrogueara
ser anotada na marca Flora tamento a fim, de efetuarem o paga- '6 (art. 95 n.° 5),
151.129 - a alteração d*
N.° 406.723 - Poltronita - Paulo se de Board° com o artigo 41 do Có- número
mento da taxa final concernentes a exnome da titular. - Anote-se a alts.
pedição dos respectivos certificados Strausz - Classe 40 (art. 95 n.° 5). digo
ração de nome.

N.° 134.992 - Mitsuo Ishibeshi Modelo de utilidade.
N.° 134.994 - Mitsuo Ishibashi
- Modelo industrial.
N.° 135.121 - Carlos Elysio de
Araujo Vianna e Augusto Barreto Brito - Modelo de utilidade.
N.° 135.122 - Carlos Elysio de
Araujo Vianna e Augusto Barretto Brito Modelo de utilidade - ArguiIltenese os processos.
Dia 12 de junho de 1963
Notificação:
Uma vez docorrido o Prazo de remireo previsto pelo artigo 14 da Lei 4.043
de 29 de dezembro de 1961 e mais dez
dias - para ,eventuais juntadas de reçurs.os, e do mesmo não se tendo vapdo nenhum interessado, ficam notie
Peados os requerentes abaixo meneio*
nados a comparecer a este Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedieão dos respectivos certificados dentro
ao prazo de sessenta dias - ne forma
do parágraf o único do artigo 134 do
código da Propriedade Industrial.

1

RICIOnCia .

Co

dentro do prazo de sessenta dias - na Título de estabelecimento indeferido
forma do parágrafo único do artigo
N.° 406.502 - Academia para For134 do Código da Propriedade Indusmação Técnica - Aristeti do Carmo
trial.
Russo - Classe 33 (art. 120 n.° 7
combinado com o art. 95 a.° 5).
MARCAS DEFERIDAS

Figueiroa Modas Esportivas Limitada L- Pede para ser anota-la nas
marcas:
Figueirou - número 15.3.167;
Figueiroa - número 155.168. as
alterações do nome da titular. ' Anotem-se as alterações de nome.
Endo Laboratories, Inc. - Pede
para ser anotada nas marcas Balar-sen - número 157.848; Acon - n.°
157.t148 - as alterações do nome da
titular. - Anatem-se as alterações
de nome.
Campeio da Avenida Ltda. Transferência para seu nome do titulo - Campeão da Avenida - n.°
163.422. - Anote-se a transferência.
Freixo S. A. Emprêsa eine Teatral - Pede para ser anotada na
marca - Ernprêsa Gine Theatral n.° 165.433 - a alteração do nome
da titular. - Anote-se a alteraçan
de nome.
Sarai' Ltda.. Saciar de Repre
- Transaes
Gerais e Da
entaçõ
ferência, pala seu nome da marca Poli - a.° 178.731. - Anote-se a
trilllsferancia •
Rotermund & Cia. Ltda: - Pede
para ser anotada na ma rca \V . R.
Editõra itotermund - n." 194.220 a alteração do nome da titular. Anote-se a alteração de nome.
Mamado dos Surtos alirag.aya
Ti ansferência para seu nome da marca Antihalo - A Morte dos Calos n." 1aS.1a8. - Anote-se a transferência.
Pasta Mundial Ltda. - Transferência para seu nome da marca 'anda - ta° 213.232. - Anote-se a
transferência.
Pasta Mundial Ltda. - Transfe
rência para seu alume as marca -Vanda 0.0 217.4811. - Anate-se a
transferência.
Hunt Manufacturing Cot. - Transfer'aucia para seu nome da marca Boston - n.° 229.289. - Anote-se a
tra nsfer:ncia .
Societa pe Azioni la Burdizzo fransferéacia para seu nome da suarn." 239.028 13urdizzo
.A.tvite-sea transferéneia.
lenerpal S. A. Mineração.
Iria e Comércio - Pede para ser
anatada na marca - Imerpal - u.°
275.8:55 - a alteração do nome da
titular. - a alteração de

• -

DOLUe.
Carràlro - Brosina S. A. CILKIRpaillia a Vinhos - Transferência

para seu nome da marca - Alisara.
- termo n.° 460.931. - Anote-se a
transferência.
Ditas Distribuidora de Novidades
de Metais e Plásticos Ltda. - Pede
para ser anotada na marca Dino
- farino 423.791 - a alteração do
nume da titular. - Anote-se a alteração de nume.
Cervejaria alagiai3a Limitada Transferência para seu nome da marca Parnahyba - térmo 421.10.
- Anote-se a transferência.
Torrefação Sabor Ltda. - Transferéacia para seu nome da marca Café Sabor - termo 418.13a.
'Anote-se a transferência.
Moinho Nicolão Ltda. - Transferência para seu nome da marca Carita - u.0 152.004. - Anote-se
a transferência.
José Vicente Filho - Transferéia.
çia para seu nome da marca - Café
Lucelia - térmo 400.557. - Anoteis, a transferéncia.
Hyster Company - Transferência
Para seu nome tla marca - Hyster
têrmo 401,795. - Anote-se a
trassferéneta. •
Exig4teta

r
f

Organização Hut S. A. - Equipaento Para Escritórios - No pedido
e Prazo na patente de u.'$5 . 1 1 7 riviléglo de invenção. 'Mantenho
twigAnala.

Junho de 1963
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Ericsson do Brasil, Comércio e Indústria S. A. - No pedido de aterbação de contrato na patente mimem 42.*8 - privilégio de invencao,
- Cumpra a exigência.
Indústrias Reunidas Vidrobrás Limitada - Na averbação de contrato
da patente b2.384 - privilégio de inaanção. - Cumpra a exigência.
Metalgráfica flanco S. A. averbação de contrata que calabresa
com a Assistência Técnica Ametican
Caia International, Inc. - Presta esclarecimentos.
Indústria e Conserta° de Radiadores Bonaotti Ltda. - Na averbação
de contrato da auderite a.° 63.329 -privilégio de invenção. - Cumpra a
exigência.
Centritubex - Na transferência do
termo 87.535 - privilégio de inven- Cumpra a exigência.
José Pereira Amaral - Na transferência no tétano 85.131 - piivilégio de invençãa. - Mantenho a
exigência.
Permex Corporation - Na transferência para seu nome do tarmo a.°
f-8.833 - privilégio de invenção. Cumpra a exigência.
Johnson & Johnson - Na transferência dos tèrmos ns. 89.543 e ...
107.380 - privilégio de invvação. Cumpra a exigência.
Ralph .Zarleton Poavall - Transferência para seu nome do tênias
n.° 117.80G - privilégio de il3Vell n
- Cumpra a exigência.
Almar Indústria "e Comércio Sociedade Anônima - Na alteração do
nome no têrmo 133.004 - Inadato de
utilidade. - Cumpra a exigência.
ali:oslav Koclinaaun - Titular do
registro 1132.276 - marca Colibri. Diga sabre o pedida de caducidade.
Laboratório% Perfarma Limitada
Titular da marca 194.204 - Diga
sôbre o pedido de caducidade.

1

, Mundial Turismo Ltda. - Titular t Vá2. 896 da marra

Rodeld .- o Rodolfo O. Manar Fontet. - Ieda:
firo tendo em vista a informação.
pedido de caducidade.
Laboratórios Andramaco S. A. - Eapadiente elas Divisbei e Seções Titular do registro 246.216. - Dtaa
Iteskublicesdos por ter surdo 0011,1
sôbre o pedida de caducidade.
incorre45e1
Palhinha S. A. Indústria e Comercio de Bebidas em Paral. - No peDia 12 de junho de 19141
dido de SIN'er1):1;:io de contraio sai
marca 139.929. - Apresente clichê.
Notificaciio:
Boahringer do Brasil S. A. Prociatos Químicos e Farmacêuticos - No
Uma tez decorrido o prazo oe repedido de averbação de contrato na curso
previsto pelo artigo 14 da L
marca na 21;6.956. - Apresente cli- n.° 4.048,
de 29-12-61, e anais D
chê.
Dias - para eventuais juntadas
Ca rdabra sil S. .4. Fábrica de recursos, e do mesmo não se temI4
Guarnições de Cardas - Na transfe- valido nenhum interessado, fira ri .,(1.
rência da marca 149.879. - Cumpra tifi cad os os requerentes aba aa exigência.
cionados a comparecer a éste ia pra.
Noa I Nom. Indústria e Comércio tatnento a fim, de efetuarem o pagaele Céras e Conexos Ltda. - Na nr2nto da taxa final concernentes a
xpedição dos respectivos
transferência da marra 237.09. - expedição
Cumpra a exigência.
dos dentro do prazo de Sessenta DIN
do parágrafo único .14
Pau Cor S. A. Tintas e Varnizes - na forma
134 do C.Migo da Proprieja;
-- Na alteraçao do nome da marca artigo
de indnstrial.
263.165. - Cumpra a exigência.
Joaquim Garcia - Junto ao gamo
Marcas Requeridas
415.684. - Cumpra a exigência.
Equipamentos Clark do Brasil Li,N.° 396.647 - Trans o Mar - Fie
mitada - No pedido de desistência laica
de Rádios Trans c Mar Limido têrmo 422,697. - C.unwra a cwi
tada - Classe 8.
gt": nela .
N.° 397.447 - Brasil Interuacia
•
ramo 396.837 - Waldemar A. na) - Araema Victoría Escdreft
Grubba - Cumpra a exigência.
Alexandrino - Classe 32.
Urino 421 .1)7.. - Decalcomania
N.° 397.459 - O F - Ossvaidt
Americana S. A. -• Cumpra a exi- Filizola - Classe 3.
gência.
N. 398.963 - Matapan Quinais:aDiversos
sa - (jaiwbrasil Química Industrial
S. A. - Classe 2.
Herculano de Oliveira - No pedi- Brasileira
398.9131 - Moskieida Quimbrado de averbação de contrato no Ur- silN.°
- Quimbrasil Química Fall:afalai
ino 915.574. - Aguarde-se a conces- Brasileira
,
S. A. - Classe 2.
são do registro.
N.° 405.510 - Bevilacqua Dru:
Indústrias Reunidas Vidrubrás So- paria
Bevilacqua Ltda. - Classe à
matada - No pedido de averbação de
contrato no taram 77.085. - Aguar- - (como marca genérica).
de- . e a expedição da patente.
Insianin Deferida
Casas Ifoussellue Ltda. - No pedido de desistência do recurso interN.° 405.570 - ARE - Arf
posto no deferimento do térmo n." cidade - Classe 33 (art. 114).
Erpressda de Propaganda Deferids
N.° 398.876 - Qboa Ge:suicida Alvejante de Dupla Concentração
Quimica industrial Medicinalia
ciedade Anônima - Classe 2 - 41
- (art. 121). .
do reg istro 2G6. eitita - Diga

Ni.112 e

LEGISI AÇÃO DELEGADA
SÔBRE

•

ABASTECIMENTO

E EXPANSÃO DA PRODUÇÃO
AGRiCOLA, INCLUSIVE
PREÇOS MINIMOS
D1VULGAÇA0 N.. 881

Preçot Cr$ 120,00
A 'VENDA:
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Agéncia 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos peio Serviço de Reembólso Postal

Nome Comercial Deferido
N.° 3112.251 - Massari S. A. lu
dústria de Viaturas - Itassati S. A
Indústria de Viaturas - (Art. 109)
N. 4a5.69,5 - Usina Victor Sera
ce S. A. - Usina Victor Sanaa Sociedade Anônima (Art. 109, na 2).
N.° 313.982 - SPL - Serviços de
Planejamento Engenheiros e Econo
mistas Associados - SPL - Serviço.
de Planejamento Engenheiros e Eco
nomistas Associados - tA-t. t09).
N. 405.987 - Colonial 5. A. Te
eidos e Artefatos de N.' .ylreo - CA-Amuei S. A. Tecidos e Artefato ,, de NY
l jm - (Art. 109, n.° 2).
Titulo de Estabelecimento 1).-ferair
Na 350.741 - Stanzfahrik do Brasil de Lajos Krivanek - Laias Kri
vanek - Classes 6 e 8 - (Art. 117
na 1).
N.0 403.746 - Sapataria Sã, ',ouvenço - Orlando laipti s ta do À San
(Art. 117, n.° 1) .
tos - Classe
N.° 405.748 - Dom Cardos() Estiaria - J. Cardo!ai Conferaars Clas s es 36 e 33 - La ,a. 117 a° 1).
N.° 405.905 - Brufa- Cimento Antonio da Silva &
- Cl asse 16 - (Art. 117 r • 11.
N.° 405401 - Auto SV-rfinfro
13 - Osaralda rerravi
(Na classe .t - arl. 117. 0.° 1).

33-

Trefisfetérie,a e A lfrrrciio d Nome
Tifvlerr dePporessns
Metalúrgica Oriente S. A - (Pede
para ser anotada. na marca O i n ata n.o 270.358 - a alteração de nome).
- Anote-se a alteração de nome.
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FMC Corp. - (Pede para ser anotada nas marcas Spartan - número
-- 263.739 - Bean - n.o 158.959 as alterações de nome). - Anotemse as alterações.
Johnson & . Johnso'n - (Transferência para o seu nome da marca
Serena - m° 261.020). - Anotese a transferência.
Indústria e Comércio . de Bebidas
¡Miando Ltda. - (Transferência
ara o seu nome da marca - Piobeira - n." 267.493). - Anote-se
?. transferência.
flerta Confecções Ltda. - (Pede
para ser anotada na marca Xodo n. 0 274.759 - a alteração de nome).
- Anote-se a alteração.
João Augusto 1,,conesy Pontes (Pede para ser anotada ' na marca
S:ndieatos em Revista - n.° 276.906
- a alteração de nome) .. - Anotese a alteração de nome. .
Seven Um do. Brasil S .A. Extratos de Bebidas ç Conexos - (Transferência para o seu nome da expressão de propaganda "Não há como
Up" - n.° . 273.010) - Anote-se' a
transferência.
Wyzon Farmacêutica Ltda.
(Transferência para o seu nome das
Zinmarcas Wyson - n.0 -278.613
cozon - n.° 278.621). - Anotem-se
as transferências.
Asta Werke Atalangesellschaft Citenuisehe Fahrilt - (Transferência
para o seu nome da marca Quadronal - térmo 136.0(12). - - Anote-se
a. transferência.
• Casas da Banha Comércio e Indústria S. A. - (Transferência para o
têrmo
seu nome da marca Cibele
377.307).
Anote-se a transferência.
Irwin Ncisler & Co. - (Transferência para o seu nome das marcas
Criptenamin -termo 40.476 - Dnrabond - termo 409.477 - Duratropin - termo 409.478 - Tafelamin
-- termo 409.480). Anotem-se as
transferéncias.

Soeletlade Comercial 'Argenta Limitada
(Transferência para o seu
,
nome • da marca Glycotoz
278.139), - Anote-se a transferéneta.
Diocisos
N." 101.874 - Esplendor Filmes
Sociedade Anônima - Arquive-se.
Oposições,
Indústrias Coimbra de Ferragens
Sociedade Anónima - (Oposição ao
termo 565.777 - marca Coimbra Classe 12).
Indústrias Coimbra de Ferragens
Sociedade Anônima - (Oposição ao
termo 555.777 --s marca Coimbra n.o 11).
Indústrias Coimbra de Ferragens
Sociedade Anônima - (Oposição ao
tOrmo 565.977 - marca Coimbra -,
Classe 10).
Cia. União 'dos Refinadores de
Açúcar e Café - (Oposição ao tê- mo 571.003).
•
Representações Pegasus Limitada
- 00osição no Urino 575.606). •
lteareaentações Pegasus Limitada
(Oposição ao termo 575.607 'marca "Pegas° - Classe 50).
José Berenfeld - (Opos:ção ao têrmo 571.091 - marca Real - Classe 33).
José Berenfeld - (OposiçIo ao têrmo 574.092 - marca Real - Class
Se 40).
José Ilerenfeld - (Oposição ao tèrmo 574.093 - título Mobiliária Real
- Classe 50).
Elétr6 Mecanica Arma Ltda. (Oposição ao termo á71.015 - marMolarma).

Raia & Cia. Ltda. - (Oposição
ao termo 571.355 - marca Esbeltan
- Classe 3).
Indústria Comércio Vitroplex Limitada - (Oposição ao termo n.°
569.171 - marca Plastibras - Classe 28).
Casa Tozan Ltda. - (Oposição ao
t&mo 571.191 - marca Noble Classe 8).
Tecidos Pluma . S. - (Oposição
ao termo 569.139 •=- marca Pluma Classe. 50).
Tecidos Pluma S. A. - (OpOsição
ao termo 566.985' - frase de propaganda l'eso Pluma Perfeito Detalhe
por Detalhe - Class.° 36).
Tecidos Pluma S. A. -7: (Oposição
ao termo 566.988 - marca Peso Pluma - Classe 36).
Tecidos Pluma S. A. - (Oposição
no termo 566.987 - marca Peso Pluma - Classe' 37).
Cia. Nacional' de Artefatos Metálicos Á
- (Oposição DO têm()
570.2VS).

Cia. Nacional de ArtefaloS Metallcos Mime - ,(Oposição ao tarmo
570.471 - marca Asnal -- Classe 10).
Cia. Nacional de Artefatos Metálicos Almac - (Oposição ao tOrmo,,
570.471 - marca Amal - Classe 10).
Tecelagem Parayba S. A. - (Oposição ao• termo 569.881 - marca
Parayba - Classe :(1).
Empraza de Tranaportes Cesari Li-:
manda - (Oposição ao tèrmo n.°
569.636 - marca Casar - Classe 45).
Drogaria do Farto S. A. (Oposição' no termo 422.969 - marca
Drogafarto - Classe 3)•
%Sisa de Imóveis do Estado de São
Paulo S. A. - (Oposição ao térnao
563.513 - titulo Bôlsa -de Valôres
/mobiliários do Estado de Minas Gerais - Classe 33).
fiôla de Imóveis do Estado de São
Paulo S. A. - (Oposiçao ao termo
563.511- titulo União Brasileira de
Bôlsas de Valores Imobiliários Classe

33).

Fábrica de Café e Chocolate Moinho de Ouro S. A. - (Oposição ao
termo 568.353 -marca Café Delícia
- Classe 41).
Fábrica' de Café e Chocolate Moitêm° 570.115 - 'marca Margoya Classe 41).
Fábnica de Café e Chocolate Moinho - de Ouro S. A. - (Oposição ao
~o 572.905 - marca Grão de Ouro - Classe 41).
Vulcan Material Plástico S. A. -(Oposição ao termo 565.937 - marca
• Vulcaprix).
Vulean Matada' Plástico S. A. -(Oposição no termo 565,928 - marca Vulca Júnior).
Vulcan Material Plástico S. A. (Oposição ao termo 565,931 - marcayulea Dura).
Voican Material Plástico S. A. -(Oposição ao termo 565.933 - mar-.
ca Volca Leve).
Vulcan Material Plástico S. A. --(Oposição ao têrmo 565.9(4 - marca Volantim).
• Vulcan Material Plástico S. A. (Oposição ao termo 565.935 - marca Vulcanobre).
Vulean Material Plástico S. A.-(Oposição ao termo 565.936 - mars
•
.ca Vuleanyl).
Vulcan Material Plástico S. A.
(Oposição ao têrnso 565.939 - marca Voleafin).
Vulcan Material Plástico S. A. (Oposição ao termo 565.015 - marClasse 36). •
ca Vulcatex
Vulcan Material Plástico S.- A. (Oposição ao termo 565.941- marca Vuleastyle).
Vulcan Material Plástico S. A. (Oposição ao tèrmo 565.047 - musClasse 36).
eu Vulcapasso

Vulcan Material Plástico S. A. (Oposição ao termo 565.942 - marca Vulealr).
Vulcan Material Plástico S. A. (Oposição ao termo 565.940 - marca Vulcanite). ,..
- Importadora BrasIliense, S. A. Comércio e Indústria (Oposição ao
termo 567.118 - ra‘area Brasiliense
- Classe 33),
De Mofo Gallo S. A. Indústria e
Comércio de Peças Para Automóveis
- (Oposição ao termo 567.925 titulo Serralheria Gaito).
- - Confecções Santa Maria S. A.' '-(Oposição ao termo 568.142 - titulo Confecções de Roupas Santa Maria - Classe 36):
Nor Coe Textil Ltda.
(OposiçãO
ao termo 566.921 - marca Non Cos
- Classe 36).
Agronorte 'Soe. Anônima Agropecuária, Comercial, Industrial, Financeira e Imobiliária - (Oposição ao
termo 566.290 - t'tulo Agro, Norte
Comércio e Representações).
Decai' S. A. Importação e Comércio - (Oposição ao Urino 567.323
-7 marca Docar).•
Sonata Indústria de Aparelhos Eletrônicos Ltda. - (Oposição ao termo 566.937 - marca Sonante Classe 8).
Barolo S. A. Viti Vinicula (Oposição ao thano 566:422 - marca 13 - Classe 42),
Assistência Técnica de çquipamentos Rodoviários S. A. Aster - (Oposição ao termo 568.425 - marca
Laster - Classe 47)'.
Cemil Comércio e Empreendimentos Limitada - (Oposição ao termo
566.110 - Nome civil Sociedade Brasileira de Fomento e Criação do Cavalo Puro Sangue Haras Restinga
Country Club).
Candi Comércio e Empreendimentos Limitada - (Oposição-ao termo
566.112 - titulo Restinga Couotry
Club - Classe 33).
Cemil Comércio e Empreendimentos Ltda. oposição ao termo número
566.113, insígnia Haras Restinga).
Cemil Comércio e Rznpreendimentos Ltda. (oposição ao termo n.°
566.112 - titulo Restinga Country
Club, el. 33).
Cemil Comércio e Empreendimentos Ltda. (oposição ao Termo número 566.114, título - Heras Restinga
Country Chili).
Intec Instrumental Técnico Cienti.
fico Ltda. (oposição ao termo número 566.598, marca Intec).
Volkswagen do Brasil Indústria e
Comércio de Automóveis S. A. (oposição, ao termo 573.929, marca
Volksrario, el. 8)•
„„Societe Française Des Pieux Friso
kinoul (oposição ao termo 566.123
-"título- Nega Engenheiros Constru•
tores).
Societe • Française Des Pieux Frankignoul (oposição .ao termo 566.122,
merca Nega, el. 16).
.
Societe Française Das Plena Frankignoul ,(oposição ao termo 566.124
nome comercial Nega S. A. Enge\,.
nheiros Construtores).
, Societe N ou v ell e d'Applications
Therapeutiques Tkieraplix - (oposição ao - termo 566.202, marca Pergalen, cl: 3).
Levar Brothers Port Sunlight Limited (oposição ao termo 568.906, si'
nal de propaganda Clave),
Levar BrothersPort Sunlight Limited (oposição 'ao termo 568.905
marca Clave, cl. 41).
'Levar Brothers Port Sunlight Limited (oposição ao térrno 568.768,
• •
marca Uniflux, Ci. 8).
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Levar Brothers Port Sunlight Limitad (oposição ao termo 568.640
marca Detelux, el. 1).
Levar Brothers Port Sunlight LImacei (oposição ao . termo 569.557 marca Presto, el. 36).
Institut , National das Appellations
d'Origine Dee Vias et Eaux de Via
(oposição ao termo 566.140 marca
Salto Veloso, cl. 42).
Lojas It S: A. Eletrodomástricoa
(oposição' ao termo 569.488, marca
I. F.).
Lojas It S. A. Eletrodomésticos
(oposição tio termo 569.489, marca
I. F.).
Indústria Metalúrgica Tergal S.A.
(oposição ao termo 566.018, marca
Emblemática).
Indústria Metalúrgica Tergal S.A.
(oposição ao termo 566.019, marca
Emblemática).
Mesbla S. A. (oposição ao termo
575.425, marca Rapidez).
Renda Priori 86 Cia. (oposição ao
termo 575.886, marca Beija Flor).
T. J. prosman (oposição ao teruso 568.504, marca Edy).
Fermetal Comércio de Fert:os Ltda.
(oposição ao termo 568.183, marca
Fermetal, el. 11);
Máquinas Cruzeiro S. A. Comercial e Importadora (oposição ao ter.
mo 569.596, titulo rsozeiro 'Auto
Importadora, el. 11, 21).
Pedro Jorge (oposo;..o . ao termo
565.380, , marca J K, el. 36).
Pedro Jorge (oposição ao termo
565.514, masca J K, cl. 36).
Indústria e Comércio de Calçado'
Arco Flex S. A. (oposição ao termo
573.833, marca Philo Flue, el. 36).
Nestlé S. A. (oposição ao tei'mo
566.384, marca Nesberg),
Nestlé S. A. (oposição ao termo
566.383, nome comercial Nesberg
Credial Ltda.)

Comercial Pereira Barreto Ltda.
(oposição ao termo 567.660, insígnia
P. B. Produtos Básicos, el. 11, 16)•
Hugo Bettarello (oposição ao ter.
mo 561.338, marca Agarb. cf. 36)
Hugo Bettarelio (oposição ao termo 561.339 nome comercial Confecções Agarb Ltda.).
Comercial Pereira Barreto Ltda.
(oposição ao termo 567.660, marca
P. B.. uh 8).
.Giroflex S. A. Cadeiras e Poltronas (oposição ao termo 566.757,
marca Riccoflex).
Indústria e Comércio São Paulo Auto
Acessórios Ltda. (oposição ao teme
567.5
c1.
291 1).. marca Sanauto, São Paulo.
Confecções Santa Maria S. A. (oposição ao termo 568.140, marca
Santa Maria).
Maria Moraes Werneck cie , Castro
e Luis Wernetk do Castro (oposição
ao termo 571.640, nome comercial).
Modulo Engenharia Ltda. (oposição ao termo 571.687, título Modulo).
Tecidos Elásticos Santa Rita S.A.
(oposição ao termo 565.996, título
Textil Santa Rita).
Asteca S. A. Indústria Comércio
e Mineração (oposição ao termo ...
565.213) Super Test S. A. Indústria e Comércio (oposição ao termo 565.444,
marca Stipa:, ci. 8) .
Produtos Químicos Ciba S. A. (oposição ao termo 566.380, nome
comercial Cipa S. A. Industrial de
Produtos Alimentares).
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• Produtos Químicos Cibo 8. A. - Comércio et. Indústsia LeMe as Cio Plásticos do Brasil S. A. .(oposição ao termo 566.381. marca Ltda. (opnsição ao termo 568.096. Oposição ao têrrno 569 171 nome comercial Lema Ltda.).
Marca - Plastibras
opa).
Classe 28,
Vanguarda
Comercial
e ImobiUrze Isutrumental Técnico CientíMiou
Gerais
Banco Nacional de
fico Lida. (oposição ao ter' ano núme- S. A. (oposição ao ter
' nto 571.425. liária Ltda. - Oposição ao termo
n.o 569.217 - Título - Consórro 566.599, marca Inter).
marca Cheque Turitaa. el. 591.
Ansalvzsco Comércio • indústria cio Empreendimentos Vanguarda
Levar Brotheis Port Sonlight Li asited (opotição ao termo 569.435, S. A. (oposição ao termo 569.303. ,Ltda.
S. A. Martinelli Industrial e
tuare.a Binava).
marca Audilux, el. .1).
Salinoira Sareis - Oposição ao
Levar Brothem Port Sunlight LimiSarah Rubem . (*P osi ção a° 11r1;1° térino 561.042 -s- Marca Diamante
ted (oposição ao ter' mo 569.158.
- Classe 41.
569.905 marca Eternal/e. d. 36)•
merca H. Clever, cl. 2).
Garcia 86 Cia. •Ltda. (oposição e°
" J. & E. Atkinson United - terno 563.889. marca Branca de NaSoc. Técnica 8o, Materiais So.(oposição ao termo 569.562, marca ve. e1 . 46).
taina Soterna - Oposição ao térEmblemática).
Feira de Brinquedos Reunidos Li- rno 509.738 - Nome comorcial Guy Pierre Berjeatit (oposição ao mirada (oposição ao tnIrmo 575.315. Soc. de Engenharia e Máquinas
Agrícolas Socerna S. A.
termo 568.939, marca Pierre Docta marca 3 Américas, el. 49).
Cia. Brasileira' rlp Material
S. A., cl. 48).
Adelino Condido Baptista (oposiFábrica de Tecidos Labor (oPosi ção ao termo 574.059. marca Juriti, trigo OfAsieãO ao tétano mlmero 509.121 - Marca Corei ção ao termo 568.988, titulo Confec- el. 41).
ções Labor, Cl. 33). .
Restaurante e Lanchei 518 Ltda. Classe 51
Imobiliária Pioneira Ltda. Produtos Químicos .- Clenaantt S.A. (oposição. ao tênue, 568.151, marca
Oposição ao termo 569.380 (oposição ao termo 569.635, marca 508, el. 41).
comercial - Pioneira Em•
Gatinha Pin. el. 46).
Lanifício Santa Rosa S. A. (opa- Nome
Jussara S. A. Iodos
' tala e Comér- sição ao térmo 573.155. marca No- preendimentos ImobiliáriOs. Ltda.
Imobiliária Bom Pastor S. A.
cio (oposição ao termo 469.897,:mar. bel, cl. 36).
Onosição ao tétano 548.926 ta Jussara; el. 6).
Frigorífico Serrano S I A. (oposi- Marca - Bom Pastor - Classe 40
•
Mede! Manufatura de Produtos ção ao termo 571.170, marca SerraPirelli S. A. industrial BrasiEletronicos S. A. (oposição an'terrao sul. cl . 41).- •
leira - Oposição ao térmo 569.139
•
569,243, nome comercial Mede LaCantina e Churrascaria Galeto Li- - Marca Pluma - Classe 50.
minados de Madeira Ltda.)
mitada (oposição ao termo 371.245
Civilsan Engenharia Civil 4, SiMateriais de Construções Usinar titulo Restaurante e Churrascaria nitaria S. A. - Oposição ao Vermo 558.747 - Marca - Silsan Ltda. (oposição ao timo 568.749. Galeto do Leme).
Classe' 50.
marca Luzmar, ci. 50).
S.
A.
(oposição
Frigorífico landim
Lares Produtos Domátleoe Ltda. ao tkino 576.817, marca Jandira, cl.
Metalxirgea Irmãos Caterna in(oposição ao termo 568.517, marca 41).
dústria e Comércio Metaleat Ltda.
Lar. cl. 8).
José Duarte d'Oliveira (oposição ao - Oposição ao !Armo 573.459 Cia. Calçado Clark (oposição ao tiknso 574.035, marca Pneucar,
Classe H.
Marca - Metalcap
termo 568 461, titulo Indústria 39).
.Minuano S. A. Veículos # MáSport, el. 23, 28, 33, 35, 36).
AfrIcolas - Oposição ao
Condomínio do Edifício Barão de quinas
Cie. Calçado Park ' (oposição ao Meuá (oposição ao termo 655.375, tèrmo 569.148 - Marca - imomo - Classe 50.
termo $68.462 marca India Sport, título Edifício Barão de Malte)._
Imobiliária Pioneira Ltda. el. 35).
Laboratórios- Androrosco S. A. Cooperativa de Laticínios da Pa- (oposição ao termo 515.892, marca Oposição ao tétano 573.121 Marca - Pioneira - Classe id.
trocínio de Samicai Ltda. (oposição Desfarei, el. 3).
S. A. Mantinelli Industrial e
ao termo 575.363, marta Ala, el.
Huroble Oil et Refining Co (oposi- Salineira - Oposição ao
41).
ção ao termo 569.100, marca Dedestermo 569.490 - Marca - MarInterplastie S. A. Indústria a Co- troy, cl. 2).
tin el l i - Classe 41.
mércio (oposição ao termo 569.1:1,
Manufatura de Brinquedo. Estrela
Kihon S. A. Indústrias Malanmarca Plastibras, el. 28).
S. A. (oposição ao termo 571.824.
ticias - Oposição ao tétano núInterplastie S. A. Ind. • Comér- sinal de propaganda Paihares).
cio (oposição' ao termo 578.295, noManufatura de Brinquedos Estrela mero 576.393 - Expressão de
Kikor,
me comercial Interplast Ltda.).
S. A. (oposição ao teimo 573.705, pronaganrN
Moco
Metalúrgica
. A. - OSAInterplastic
S.
A.
Indústria
e
Comarca
Plastifolex,
cl.
28).
__
siçiin ao térmo 573.689 .- Marca
inércio (oposição ao termo 578.296,
Manufatura de Brinquedos Estrela - Mago - Classe 11.
marca Intérplast, cl. 28).
S. A. (oposição ao termo 573.928)
Dinalube Lardoline S. A. InKing IndÚstria • Comércio S. A.
Kaiser Jeep Corp (oposição ao ter- dústria e Comércio - Oposição
(oposição ao termo 560.804, marca mo 566.754. marca Wilcar).
térmo 569.304 - Marca Dinave
Rei. ci. 14).
Classe
Willys Overland do Brasil S. A.
Anderson Clayton 8; Co. S. A. Ine
Comércio
(o
indústria
p
osição
ao
Dinalube
Lardoline
S. A. Indústria e Comércio (oposição ao terdústria e Comércio - Oposição ao
mo 569.653 titulo Coquette, cl. 41, termo 573.239, marca Interlagos,
Orou) 569.303 - Marca Dinave
50).
42, 43),
- Classe 11.
FábriMusicais
Elétricas
•
Ind.
Seara Roebuels S. A. Comércio
Dinalube Lardoline S. A. Ine Indústria (oposição ao termo n.° ca Odeon S. A. (oposição ao termo dústria e Comércio - Oposição ao
567.748, nome comercial Le Dehon
570.636. marca Valias).
térmo 569.302 - Marca Dinave
Perfumaria Lopes Indústria e Co- Representações Comércio e Ind. 14- - Classe 8.
mitada).
mércio S. A. (oposição ao termo
Dinalube Lardoline S. A. In573.062, marca Ladi. cf. 46).
Ibesa. Indústria Brasileira de
Editora Unidade Ltda. (tiPosição Embalagem S. A. - Oposição ao dústria e Comércio - Oposição ao
ao termo 573.147, marca Unidade. tèrmo 5,08.914 - Mara - Trans- têm° 569.301 - Marca Dinave
- Classe 7.
el. 32).
matic Fluid - Classe 47.
Dinalube Lardoline Z. A. inFrigoríficos Nacionais Sul BrasileiSociedade Piratininga. de Reves- dústria e Comércio - Oposição ao
ro S. A. (oposição ao termo 568.198 timentos Ltda. - Oposição ao tèrmo 569.300 - Marca - Dinave
marca Aliança).
termo 568.916 - Marca - Pira- - Classe 6.
Papelaria • União Ltda. - OpoBanco Riograndense da Expansão tininga - Classe 16.
Econômica S. A. (oposição ao terQueriri S. A. Indústria e Co- sição ao térmo 578.051 - Titulo
mo 573.254, nome comercial Expan- mércio - Oposição ao térmo ml- - Gráfica União Ltda.
Hoechst do Brasil Q uímica c
são Mercantil e Agrícola do Pstanft mero 568.922 - Marca Chodo Farmacêutica S. A. - Oposição
S. A. Emapa). _
Classe 41. •
ao têrmo 567.696 - Marca Banco Riograndense de Expansão
Queriri S. 'A. Indústria e Co- Pon.stan - Classe 3.
Econômica S. A. ( oposição ao tês" mércio --- Oposição ao térrno núPan Brasil Ltda. - Oposiçã o ao
mo 578.288, nome comercial Edito- mero 568.923 - Marca Xodo - tèrrno 587.593
Mares - York
ra Expansão Cultural Ltda.)..
Classe 41.
Glaaae j.

/unho de 1953
Cbetniewerk Bombom Zweigniederia Der Deutechen Gold Und
Silhar Scheideanslalt Vormals iloessler - Oposição ao tétano número 567.611 - Marca - Classe
n.°
Produtos Químicos Ciba g . A.
- Oposição ao tèrrno 558.258 Ovocilina - Classe 48.
Marca
Eau de C.ologne & ParIumerio
Foorik Glockengasse n. o 4.711 Gegenuber. Der Pferdepost Vou Ferd
Mulhena - Oposição ao tèrmo vás
mero 567.966.
Carlos S. Coutinho & Cia. Oposição ao té.rino 567.359 Marca - Café Caçador.
Beta Industrial e Comercial S.
A. - Oposição ao térino 569.122
- Marca - Bela - 1'2a~ 50.
São Paulo Alpargatas S. A. Oposição ao térmo 575:272 Marca - Sete - Classe 32.
Ulysse Nardio S. A. - Oposição ao termo 547.663- Marca Nardini.
Cá. Mercantil a Importadora
Santa Ce,llia - Oposição ao lêr.'
mo 567.945 - Nci- Y15, ro-,Preial
- Cia. industrial e Agrieo:a Santa Cecilia.
Inbasa Indústria 13raOleira
Alimentos S. A. - Orfosição ao
termo 573.345.
inbasa Indústria Brasileira de
Alimentos S. A. Oposição ao
Urino 573.344 - Marca - Nattrobras - Casse' 41.
Indústria de Refrigeração Coasul S. A. - Oposição ao Urino
n.o 567.456 -, Marca - Conon]
Propaganda
Classe 50.
Romaria S.. A. Comércio e Indástria - Oposição ao Urgi) número' 508.205 - Marca - Romaria.
Garai! Tamis 8. A. Engenharia
Indústria „ Comércio - Oposição
ao termo 559.959 - Marca Gils
bras - Classe 6.
Schel/dt & Cia. Ltda. - Oposição ao têrmo 564.052 - Marca Primor , - Classe 41.
indústria de Auto Poças Cotia
Técnica Limitada - Oposição ao
tèrmo 567.935 - Marca - Golin
- Classe 5.
Compel Cia. Paulista de Eng&
filaria S. A. - Oposição ao termo 570:501 - Marca - Compe)
- Classe 8.
Sobig Soc. Brasileira de Inversões Gerais S. A. Oposição ao
tênno

-

571.412 --

Classe 33.

Titulo - Sobll

Soblg Soe. Brasileira de Inverslies Gerais S. A.,- Opoeição a6

lêrnao 571.411
Insígnia - Se- Classe 33.
..Sobig Soe. Brasileira de Inver--

sões Gerais S. A. - Oposição ao
térmo 568.696 - Marca - Obig
- Classe 32.
Institui National Dea Appellations D'Origine Des Vins Eeaust
de Vie .- Oposição ao térmo número 562.369 - Marca- Nazarely
Classe 42.
Sony Corp - Oposição ao ta:mo 567.310 - Marca - Sonio
Classe 8.
Institut Nations] Des Ap peltations D'Origine Des Vias EeauX
de Vie - Oposição ao termo número 568.437 - Marca --- Undajai
fajaase 12.
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Exportadora Cereais Paranense
A. -- .0pasição ao termo número 567.5 .16 - Marca -- Bakana
Classe 41.
Brraex Aços Máquinas Ltda.
Oposição ao têrmo 398.120
Ma'sca - Prazos - .Classe 6.
, rtrazux Aços Máquinas .Ltda.
Oposição ao lêrrno 398.153
Atasca - Brazex - Classe 6.
Hans° !Vivo Mundo S. A.
()posição ao termo 555..512
Nóvo Mundo - Classe 48.
Indústrias Elélricas e Musicais
Fabrira Ortenn S. A. - Oposição
ao têm) 567.717 - Título - Le
Dation,
S.

Coral S. A. Fábrica de Tintas
EsmaP p s 1,dra g o Varnizes, - ()posição ao tèrmo 570.676 - Marca
- Coral - Cla-sse 21.
Istbaratório Torras S. A. ()posição ao têrrno 570.801 Marca - Psyg/iitan - Classe 3.
Labora 16 ri o Torres S. A. Oposição ao têrmo 570.877 Notri , in - Clsse
Arnizaa-r's (ln Aro
S. A.
- Oposção ao têm) 571.198 Massa lI s larte - Classo 28.
Arniariias cio Aço Pro'inl S. A.
- O p osição ao tèrmo 571.199 Massa - Balaste - Classe 40.
Tysesoles do Brasil S• A. negeneração do Pneus - Oposição
ao iêrrno 573.028 - Título - Tyresotss Rio Negro.

•

Coral S.A. I'ábrica de Tintas
Esmaltes Lacas e Vernizes - Oposição ao iartnn •571.034 1nsigria Coral - Classe 33.
Coral S. A. Fábrica de Tintas
Esmaltss Lacas e Vara izss - Oposição no tSrmo 575.508 - Marca
- usssi
ls•
21.
F. Ramos & Cia. - Oposição
ao I i^aano 579, 128 - Marca Afundo da.s Tinl as - Classe 1.
Vir [orla 'Indústria e Comércio
Ltda. - O p osição ao têrmo min-isto 508.357 - Marca - Vitória - Classe 41.
Rep ressniaçAss Wilco; do Bra50 f,t
01105;1(:f10 110 tèrmo
n.° •.18.918 - Marra - Ardonpinai - Classe 10.
J. 13. Dias (S: Cia. Ltda. 0p0Sic5o ao taram . 575.734 Marra - ,Tovi - - C/ÚSSO 30.
PaidisLania aSaa ri cultura Indústria e C omarrio - So,,iearla Ltda.
- Oposição ao tèrrno 573.709 Marra - Patilistsnia.
L ab o ratório Climnx S. A. _
Oposição no 'Armo 5;:F 554
Ma rra
Ci nalmra S. A. Indústria e
Comércio - OpPsi50 no tarmo
5 77.907 - Marca - Colchão
de Molas

nuanaban.

Guanabara S. A. Indústria e
Comércio - Oposição ao farino
11.° 577.908 - Marca - Guanatara.
•
li;peça
,:aii,lora de Peças
Lt(lis. isso ao têrmo núDipex
sneso 575.ssís - Marca
- Classe 21.
União Itnald - ria Ltda. - OpoSisão ao têm) 578.556 - Título
- Imobiliária IlniSo.
Cia. Nacional tio Vidros e Molduras - Oposição ao têrn3o número 56'7.307 - Titulo - Vitrin
Arte - Classe 3-
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, Colutrebia P.ictures Corp
'Oposição ao têrmo 573.011 - Marca
- Columbia - Classe 8.
The •General Tire & Robber Co.
Oposição ao termo 569.261 Marca - General Peças -- Classe
n.° 21.

Isoril S. A. Fios Cabos p Materiais Isolantes - Oposição ao
termo 568.260 - Marca Coodusold - Classe 8.
Ibia Instituto Bioquímico Inter
Americano S. A. - Oposição ao
têrmo 568.092 - Marca - Classe
n .o 3,
Isofil S. A. Fios Cabos p Materiais Isolantes - Oposição ao
têrrno 508.250 - Mares - Conduform - Classe 8.'
Ibia Instifuto Bioquímico lnter
Americano S. A. - Oposição ao
tèrrno '568.476 - Marca - Novosan - Classe 3.
Sor. Brasileira de 1.neorporaçõss S y bil Lida. - Oposição ao
(Armo 575.634 - Marca - Sobel
- Classe 10.
. Royal Materiais; do n Construção
S. A. - Oposição ao têrmo número 579.101 - Sinal de propaganda lloyal.
llnyal Materiais de Construção
S. A. - O p osição ao tênia número 579.103 - Marca - Rayal
- Classe 16,
Cia. Gaspar Pasparian de Alimentação - O p osição ao têrmo
n. :,78.031 - Maren - G.It.E.T.
Strassburger Sz Cia. Ltda. Oposição ao têrrno 570.690 -Maca - s ão Francisco - Clasaa
rs° 36.
Salm:n4a S. A. Acumuladores
Elétricos - Oposição ao termo
n. o 507.027 - Marca - Emblamátira - Classe 25.
Saturnia S, .A. Acumuladores
Elétricos - Oposição ao tx'xmo
n.° 508.510 - Marca
Heliolar
- ClaSse 8.
Fram Corp - Oposição ao termo n.° 569.749 - Marca - Frani
- Classe 8.
Ediióra e Importa/3(1ra Musical
Formata do Brasil - Oposição ao
têrmo 571.024 - Marca - Comei
- Classe 50.
Móveis de Aeo Fiel S. A. Oposição no tarai° 573.811 Marca - Itsbitefiel - Classe 11.
'Moveis de. Aço Fiel S. A. Oposição ao tarmo 5-73.240 Marca - Gunto - Classe 11.
Pari Produtos Alimentícios Na"
do p ais S. A. - Oposção no Armo 573.028 - Marca - I3ig Bom
- Classe 41,
• Pan Produtos Alimentícios iSacionais S. A. - Oposção ao termo 573.027 - Marca Dem liam
- Classe 41.
Waldemar Corrêa Produtos Alimentícios - Oposição ao tèrrno
n. 0 571.754 - Marca - Ideal Classe 41.
King Indústria e Comércio S. A.
- O p osição ao termo 570.636 Marca Viking - Classe 8.
Plásticos do B rasil S. A . Oposição ao termo 569.186 Marca - Plastopac - 'Classe 28.
Bratex S. A. Comércio de Máquinas e Acessórios Para Indústrias - -Oposição ao tèrmo número 569.742 - Marca - Brazex
- Classe 1.

Nsstle S. A. - °pu j a° ,no
tétano 509. 4019 - Marca - 'Francate.
Cmmereial Sols sents Corp -•
Oposição ao tèrmo 576.a86 Marca - Solufsn.
Indústria Química e Farrateêtr
Lica Seliering S. A. - OpoSiaãO
ao tèrmo 568.373 - Nlarca
Shermafilina - Classe 3.
Fongra Produtos Químicos S. A.
- Oposição ao 'Armo 568.631 Marca - .C.4enamid - Classe 1.
Bacardi & Co. Ltda. - Opasi
ção ao lêrmo 508.290 - Expressão de propaganda - Um dois
très da.iquiri - Classes 42 e 43.
Boro Warnsr Corp - Oposição
ao lèrmo 569.628 - Marca Borg - Classe 8.
ProduLos Quitniso.s Citsa S. A.
-- Oposição ao termo 568.496 Marca - Onda - Classe S.
Ilacardi -.1t Co. Ltda. Oposi
são ao tArmo 568.289 - Expressão de propaganda - 1,2 e 3 daiquiri - Classes 12e 4.
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Rilsan Brasileira B -at. ((apulo/14
ao têrmo 568.524 - título
Comércio .e Representações - caias'
33).
Rilsan Brasileira 8..A. (oposição ag
termo-11 9 568.747 - marca mrisan
ciasse 50).
Indústria de Moveis Itrancis,n
Ilergamo Sobrinho S.A. (oposição aõ
termo - 569.036 - marca .Bergamo)
Indústria de 'Móveis .Francisel
Ilergamo Sobrinho S.A. (oposiaã
ao termo to 569.035 - marca Bera
gamo).
Indústria de Móveis Prancisc
"negam° Sobrinho S.A. (oposiaii
ao têrmo tr 569.034 - marco Bax•
gamo).

Indústria de :Móveis Fnuiciacaa
13ergamo Sobrinho S.A. çoposiaãO
ao têrino n 9 569.033 - marca Bar.
gamo).
Indústria de Móveis loninciac0
Remam° Sobrinho .S.A. (oposteâO
ao têrmo n o 569.032 - marca Bera
gamo).
Transpesa Transportes PeStid os
Ltda. (oposição ao termo 573.312 titulo Transanesa - classe 33).
Transpesa Tran,spostes Pesulas
Ltda coposiçáo ao tanino 573.313 Dianda Lopes & Cia. Ltda. - nome comerstal Transmssa S.A.
Oposição ao Itrrno 509.142 - Transportes e Mecânica.
Marca - Oli rn9 i c o Indústria de Maveis Francisco lIera
Fábrica Hare Indústria Amazo- gamo Sobrinho S.A. (oposição a0
nense de Bebidas S. A. - Opo- tértne 569.037 - marca Bergamo...
sição ao tèrmo 576.072 - Marrai
Plo , t1fon S.A. -plásticos e Deriva- Abava - Classe 41.
dos . 'cposição no termo 573.362 sigla Plastatil S.A. - classe 28).
Fáirrica Raro .Traiústria Amazo-Brincai S.A. Mineração e Com cra
nense de -Bebidas S. A . - Opo- cio lopcsiçâo ao tarmo 571.16:i si ç ão ao (armo 7)16.982 - Marca marca Plsstisa/ - classe 26).
- liarzinlio --a Classe 41.
Fibra vid S _A . Fibras de Vidro
itumbarto Efuri - Oposição ao ,oposicao ao termo 566.844 - mica
têrmo 508 .567 - Marca - Orga- Pairara) - casse 36).
izar:: 3es Nem) Mundo.
Distribuidora Nacional de Produsos
D i s.ribu n lara Harord Ssrvi- Industriais Dinapi Ltda. (oposisão
So5 da Trnpransa Lida. - Oposi- ao tèrmo 571.304 - marca Dinape
ção do fè1M0 571. 171 - Marca - - classe 21).
Aços e Ferramentas Itefasa 8 A.
Recorri - Classe 17.
(oposição ao termo 571.019 - marca,
Epi.sa Editara o Pa D el a ri a Im Refaço - classe 40).
-padoS.AOpsiçãoatrAgro/arma S.A. e Indústria (anoT110 5 7 0.801 - Marca - Imperil! siçao ao tõrino n 9 520.072 - título
Agrepema - classe 19).
- Classe 38.
Televisão Colúmoia Indústria •
Vietórin Indústria a Camareio
Ltda . - Oposeão ao termo 508 357 Coava-cio Lida. (oposição ao tèrmo
.011 - marca Colúmbla - Marca - Vitória - Classe 41.. clp173 8)
Vistoria Indústria e COlOre in !
raarif ico Moa vista...me S.A. Ina usa
Ltda. - Oposição ao têm° 508.738!
e 'Conn:, reio (oposição ao térin0
- Marca,- aatória - Classe 41..
573.840 - marca Esmeralda -- cl.,
.Victaria Inchistria e Coniércil 41).
Campal Componentes Eletromeraa
L ata.
Oposicsto ao teimo 508.351
micos Ltda. (oposição ao termo as
- Marca. - Vitória - Classe
570..501 - marca Compel - cl.
São Paulo Abra-reatas S. A. Tlie Shepard Elevator Co topo.
O p osição ao tèrmo 575.810 Marca - Ca fé Locomol iva - sição ao termo 567.038 - marca
Life - clas:e 8).
Classe 41.
Werner Lehniunn (oposição
terPresidente Clube - Oposição (/ mo e 571.539 - marca Colorao
Plele
lèrmo 577.110 - Título - Clube - can.se 1)
Pi' ejdr'f0.
Indú.stria e Comércio de Máquiras
Cia. Ele t r omecanica Calma - matrizes e art.efatos de .Cimento
Blmee Ltria. (oposição ao têrmo
Oposieão ao tèrmo 508.750 - aC8.0i5 - marca Blotec - cl. 19)
Marca - Calmar.
Civil:, S. A. - Administração
Soc,eté rthudiacetu (oposição ao
de Bens Corretagens Incorporações tarmo 510.212 - marca Mohairaal
- O p osições ao t e r mo 507.86:1 - - classe 23)
Soetata Rhodiaceta (Ope.Mcgto ao
Nome um-lerei:11
3513D
6 ) .:113 - merca Mohairga.1 -.
e
t lasse
c
Sse
n
l°
Civia S.A. AdMilliStlaÇãO de Bens
Cia Arraretica Paulista Indústria,
Corretagens Incorporações (oposlOsi Err.sildra
Bebidas e Conéaol
ao rermo 567.842 - marca Civilsar. toposiçáoaode
tarmo 500.925 -- marca
- classe 25).
Civia S.A. Administração e Bens 3 Estrelas - classe 50),
Corretagens Incorporações (oposição
Indústrias Reunidas Marc Wel/soa
ao termo 567.843 - marca Civilsan S.A. (oposição az termo 578.290
- classe 50).
marca Digimatic - classe -6) .
'Civia -S.A. Administração de Bana Real S.A. Transportes Aéreas
Corretagens Incorporações (oposição (oposição ao termo 574.092 - marca/
ao t,êrmo 567.841 - marca -Civils•o-i' Tical - claase 40).
, classe IS).
nau' S.A. Transportes .Aéreoa,
Cia. Calçados Fox (oposição ao (crpiraçáo ao t."•=o 574.093 - tituld
tilrmo 570.783 :marca Colailex - Organizações Mobiliaria Real 'odiai
classe 28)
tala e Comércio - classe 50) -

•
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8.441 S.A. TraiisPortes Aéreos
(Oposição ao farino 574.094 - título]
Real - classe 33).
Seara Rcebuck And Co. (oposi,ao
ao tèrmo 588.672
• marca Silves
clase 68).
Cooper MacD-ottgal & Robertson
Limited (oposição ao tèrmo 566.700
inarca Coopefarma - classe 3).
Cooper MacDougall & Roberteon
Limited (oposição ao ténno 566 634
• titulo Coopefanna - classe 33).
Textii Gabriel Calfat 8 A. (opasipão ao termo 569.871 - nome C5•
Cafinalt. Refrigerantes Produtos Alimentícios e Dietéticos Ltda.)
Textil Gabriel Calfat S A. (opoas
ção ao têrmo 519.870 - marca Cal- clasce 43).
Modas A Exposição Clipper S.A.
(oposição ao termo 510.215 - titulo
A Cirandinha - classe 36).
Modas A Exposição Clipper S.A.
(oposição ao tarmo 568.115 - marra
Ciranda - classe 36).
Produtos Kelly Indústria e ConaérCio •itda. (oposiç5.° ao térmo 567.229
• marca Kelly - classe 8).
Max Lowen.stein S. A. Fábrica
Aliança de Artefatos de Metais (opo6ição ao tarmo 570.572 - marca
Animax - classe 5),
Têxtil Gabriel Salfat S.A. (oposição ao termo n.° 559.868 - marca
Cafmalt - cl. 32).
Taxai Gabriel Salfat S.A. (oposição ao termo n.9 569.869 - marca
Caliniat - cl. 41).
Ta:aval SLockler de Lima (oposição
ao termo na 538.975 - marca New111a - cl. 41).
Comandar S.A. Indústria de Condutores Eletricos (opoorçao ao farino
n.9 570.349 - marca Commander Cl. 8).
Ibraniasa Indústrias Brasileiras de
Materiais para Polimento S.A. (oposição ao tênno n.° 571.203 - marca
Ima - el. 1).
Prover Lida'. (oposição ao tênno
fl." 567.325 - Titulo Prover - classe 33).
Casas Eduardo S.A. Calçados e
Chapéus (ar:usa:ao ao termo número
563.617 - titulo Casa Eduardo).
Marquarcit Scnerer ez Cia. Ltda.
(opoeição ao termo n. 9 569.144 - titulo - Lanches Cacique).
Coinérc:o e Importação Tem Tem
Laia. (o p osição ao Una° nP 568.199
- titulo Tem Tudo Au t o Aceseórios
- el. 21).
Cabreava Emp reendimentos Imobiàiários S.A. (oposição ao Carmo nútnero 568.223 - marca Cabreuva el. 50).
R. S. Bali ( opoe i ção ao termo nanica 568.107 - marca R.S. - classe e)
Maxitnus Comércio e Administradora S.A. (oposição ao têrmo número 358.261 -- titulo Maxanus Admitia:tração e Imóveis - cl. 33).
Alimentos Seccionados Amaral S.A.
(oposição ao têrmo n. 9 567.963 marca Amaral - cl. 40).
imobiliária Pioneira Ltda. (oposição ao farm° n.9 568.682 - expressão
de propaganda: A Pioneira no ramo
- classe 16).
Têxtil Gabriel ('al(at S.A. Copoalça° ao tLirrao n. 9 569.841 - marca
Arbor Acres - el. 19).
Indústrias Romi S.A. (oposição ao
Varino n.9 568.780 - marca Roma el. 50).
DM Molin S.A. Indústria Comaacso e Agricultura (oposição ao termo
b.9 568.727 - marca Boa Esperança
- el. 50).
Indústrias Gesay Leves S.A. (opotsiçÃo ao tênno n.9 569.501 - marca
Sacy - cl. 43) .
Soc. Técnica de Materiais Sotema
B . A. (oposição ao tarmo n.9 568.160
- nome comercial Somac Sociedade
Ma tograssense de Comércio Ltda.).
Soc. Técnica de Materiais Sotema
11.A. (oposição ao tarrno n.9 568.141
snataa Soma - 'el. le) .
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SOolodade Técnica de Materiais Sotema S.A. (oposição ao termo nuMero 465.600 - Titulo Sotela - cl.
33).
Casas Piram S.A. Comércio e Importação (oposição ao termo número
568.016 - marca Irani - classe 41).
Marquardt Scherer & Cia. L'da.
(oposição ao termo n.9 571.266 marca Aago - cl. 41).
Elias Miguel Bumaruf (oposição ao
fama n.9 571.878 - marca Lord cl. 41).
Metalúrgica Irmãos Caterina Indústria e Comércio Metalcat Ltda.
(oposiçâo ao tauxia na 567.553 nome acriercial Metalac S.A, Indústria e Comércio).
•
Kibon S.A. _indústrias Alimentícias
(oposição ao termo n.9 567.951 marca Bae Bom).
Fama Ferragens S.A. (oposição ao
termo n.9 568.279 - marca Sarna
el. 6).
Fama Ferragens S.A. (oposição ao
termo n.9 563.280 - marca Sairia).
Ibe:a Indústria Brasileira de Embalegens S.A. (oposição ao térmo
n.9 568.441 - marca Townmatic ci. 8).
Soe Piratininga de Revestirrantos
Ltda. (opoaição ao tênno nP 568.917
- nome comercial Cerâmica Piratininga S.A.).
Indústria Itapir ade Papel Fulsor
Ltda. (oposição ao têrmo n.9 569.025
- marca Fulgor.
Th'3 anitn Carburetter Ca Iamited
(oposição ao termo n.9 557.232 marca Zenit - el. 21).
The Zenith Carburetter C.9 Limited
(oposição ao termo n•9 567.281 mar-a Aenit - el. 6).
The Zenith Catburetter C.9 Limited
(oposição ao têrmo na 567.280 marca Zenit - classe 8) .
Volkswagenwerk A.O. (oposição ao
Vamo n.9 567.273 - marca Autovolks
- cl. 21).
Renner Herrmann S.A. Indaistna
de Tintas e Óleos (oposição ao taram
ra9 574.132).

Metais do Brasil S.A. (oposição ao
têrnio n.9 571.147 - expressão de
propaganda: Bolsa de Metaas cio Brasil).
Imobiliária Sul Americana Ltda.
(oposlçao ao termo n. 9 567.250 - título Sul Americana de Engenharia
- cl. 16)
Ansalvaseo Comércio e Indústria
S.A. copo:sisão ao térmo nP 569. 300
- marca Dinave).
Ultraquimiea S.A. Indústria e Comercio i.opcsição ao teimo número
a70. C 19 - marca Ult r adina).
•
Ultraquirnica S.A. Ilidi:latria e Comércio (oaosição ao têm° número
L69.098 - marca Esbeltan - classe 3).
Mal Farmacêutica Ltda. (oposição ao termo n.9 5E6.975 - marca
Reaphon - el. 3).
B:al Farmacêutica Ltda. (oposiçã.o ao termo na 570.071 - marca
Ciai - cl, 41).
Cano Erba S.P.A. (oposição ao
teimo 2 1 . v 563.493 - marca Cardioxil - e. 3).
Labora lano Clima ax S . A. (oposição
ao têrmo n.9 570.775 - marca Gotamina - cl. 3).
Farmiatra do Brasil S.A. Produtos Quaniers Farmacêuticos e Biológicos opwicão ao termo n,9 552.230
- marca Ipronal - cl. • 3) .
Fábrica de Aps relhos e Material
Elétrico Fama Lida, - (oposição ao
tinimo n.9 568,783 - marca Fana).
Fábrica de Aparelhos e Material
Elétrico Fame Lida, - (oposição ao
termo n.9 565.251 - marca Fama ci. 6).
Fabrica de Aparelhos e Material
Elétrico Fama Ltda. - (oposição ao
tarai° na 535,249 - marca Fama ci. 7).
Fábrica de Aparelhos e Material
Elétrico Fama Ltda. (oposição ao
termo nP 565.250 - marca F, ma classe 5)

ARQUIVOS
DO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E NEGÓCIOS INTERIORES
Repositório de doutrina, decisões administrativas, pareceres,
acórdãos dos tribunais judiciários, legislação, acompanhado de
lndices andidco e alfabatico.
Publicação trimestral.

N9 83 - SETEMBRO - 1962 - PREÇO Cr$ 300,00
NOMEROS ATRASADOS:
ATÉ O

N9

81 - Cr$ 45,00
82 - Cr$ 350,00

A VENDA:
Seçao de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço

de

Reembólso Postal

Junho de 196ã
Cecinco Cupello Engenharia 4.
Construções Indústria e Comércio Limitada (oposição ao ténno número
573.373 - marca Socalco - classe
16).
Cia. União dos Refinadores Açail
car e Café (oposição ao termo número 574.'107).
General Motora Corp. (oposição ao
tarrno nP 567.008 - marca GMN cl, 6).
Indústria Metalúrgica Nossa Senhora Aparecida S.A. (oposição ao
têm° n.9 577.450 marca N. S.
Aparecida).
Organização Leão do Norte Ltda.
(oposição ao termo nP 567.169 marca Leão - el. 42).
Organização Leão do Norte Ltda.
(oposição ao tarmo n. 9567.170 marca Leão - ci. 43) ,
Dirceia Tavolieri (oposição ao termo nP 578.305 - nome comercial:
Comércio de Bebidas Cristal Ltda.).
Volkswagen do Brasil Indústria e
Comércio de Automóveis S.A. (oposição ao termo n. 9 573.439 _ marca
Volkslandia - el .21).
'Associação Umuarama de Campos
do Jordão (oposição ao térrno número
576.543 - marca Umuarama - classe 41).
Staff Propaganda Ltda. (oposição
marca Star
ao termo na 567.191
- cl. 32).
Myrian Haidee Foi te Katehborian
(oposição ao tênias n.P 589.425 5 0o) ?d omínio Lotérico Popular
marcel.aC
_
Indústria e Corne; cio Gotthard
Kaesernodel Ltda. ,oposição ao térmo
nP 565.475 - marca Tatu - classe 46).
Indústrias Cornibra de Ferragens
S.A. (oposição ao térino n.9 565.77'1
- marca Coimbra - el. 31)
Indústrias Coimbra de Ferragens
S.A. (oposição ao termo na 565.777
- marca Coimbra - cl. 30).
Indústrias Coimbra de Ferragens
S.A. (oposição ao termo n. 9 565.777
- marca Coimbra - el. 38).
Indústrias Coimbra de Ferragens
S.A. (oposição ao termo n.° 565.777
- marca Coimbra - cl.
Indústrias Conni)ra de Ferragens
S.A. (oposição ao termo n.° 565.777
- marca Coimbra - el. 35).
Indústrias Coimbra de Ferragens
S.A. (oposição ao térmo n. 9 565.777
- marca Coimbra - cl, 34).
Indústrias Coimbra de Ferragens
S.A. (oposição ao têm° na 565.777
- marca Coimbra - cl. 33).
Indústrias Coimbra de Ferragens
S.A. (oposição ao Virmo na 565.777
- marca Coimbra - el. 32).
Indústrias Coimbra de Ferragens
S.A. (oposição ao têrrno na 565.777
- marca coimbrn - cl. 44N .
Indústrias Coimbra de Ferragens
S.A. (oposição ao termo na 565.777
- marca Coimbra - ci. 43).
Indústrias Coimbra de Ferragens
S.A. (oposição 00 termo n.9 565.777
- marca Coimbra - cl. 42).
Indústrias Coimbra de Ferragens
S.A. (oposição ao tarmo n. 9 565.777
- marca Coimbra - cl. 41).
Indústrias Coimbra de Ferragens
•S.A. (oposição ao Varino nP .565.777
- marca Coimbra - el. 40).
Indústria,: Coimbra de Fenda-era
77
S.A. (oposição ao têm°
- marca Coimbra - cl. 39) ;
Indústrias Coimbra de Fera „cais
S.A. (oposição ao tênno ra° 56.) :i77
- marca Coimbra - cl. 37).
Indústrias Coimbra de Ferragens
S.A. (oposição ao tênno n.° 5415.777
- marca Coimbra - cl 50)
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raleias sObre um meio plástico deka.*
TÉRMO N.° 112.406
Multicor Tintas S.A. (0Ousi.95.0 ao
másiel de tal forma que es linhas apa.
Inclástriaa Coimbra de Ferragens tánno
Cerdo.571.248
marca
S.A. (oposição ao Ulmo n. 9 565.777
tecem como deformações da Impedi.
10 de agOsto dê 1959
Vil) .
__ marca Coimbra - el. 49).
cie do meio; e de controlar a separa*
,Alfrod 13.1inn (oposição ao termo, Requerente - Edgard Blucher
Indústrias Coimbra de Ferragens número 574.162 - marca Mon C/lerçi"to entre as _Unhai de tal forma que
Uns Paulo.
S.A. (opoeição ao termo n. 9 565.777, ei - cl. 3(3).
um digito de dado será representado
marca Coimbra - el. 48),
por uma *aparação de linha caracteManuel 13aela Antunes (oPoeicaão ao Título - Ficlanio rotativo ristica e substancialmente uniforme.
Indúatrias Combro de Ferragens Urrais n.9 $71.518 - marna Catita,- Ugio de invenção
'.
8.A. (oposição ao térmo 21,9 565.777 abeiro - el. -42).
Total de 28 pontos.
,
caracterizado
.1
.Fichário
rotativo.
41).
- marca Coimbra
A imperial Modas .S.A. toposição por ser constituído por um corpo ciIndústrias Coimbra de Ferragem ao termo n. 9 571.748 - marca Em- lindlIco provido da alojamento anelar
TÊRMO N.° 115.827
S.A. (oposição ao térmo n.9 5E6.777 blemática).
Ãeus laterais, e de eixo central do- marca Coimbra - el. 46) . •
23 de dezembro de 1959
Imperial Modas S.A. (oposição ao ,tado em suais extremidades de discos
indústrias Coimbra de Ferragens termo aiP B71.589 - :marca Supremo de comando, -eixo :iate lixado em znan, Requerente - Standardt -Srands
13.X. (oposiçã.o ao termo 31.9 ,565,177 nené Imperial - el. 48).
Estados Unidos da Amê.
caie previatoe em zuna caixa retangu- corporated
- merca Coimbra - el. 45).
Mana° Novo Mundo S.A. (oposição lar, cujos lados maiores ia-u 'ligeira- rica.
Pediu:nes Coty S.A.B. l(Pnsic50 ao ao térmo nP $48.983 - -marca /Ovo mente inclinados, provida de base.
Titulo: Processo para 'secar susbtán
termo 119 371.010 - marca Tricolor Mundo' - el. 50). .
cias orgãnicas - Privilégio de 'ovem
Total de 3 pontos.
- CL 48) .
Banco Novo Mundo S.A. (oposição
ção.
Argua Incorporatad (oposição ao ao termo Ja.v 415.842 - marta Novo
1.1ra processo para *secar unis
termo n.9 467.526 - titulo ótica As- Mundo - cl. 40).
substância orgenica. sólida, não Viva
112.754
l'ÉRNIO
_N.o
gos - classes II - 17) .
-contendo algas, sensível a 'temperaturas
Nino GMBH & C.9 (oposição ao
Publicidade Eclética S.A. Radiodi- termo 11.9 567.561 - marca Rino relativamente baixas, caracterizado pela
.24 de 1959
Imolo Imprensa Comércio e Indústria cl, 36) .
lese de suspender particalas relativa563.933
tênno
n.9
(oposição aio
mente pequenas da susbilOacia não vivi
Requerente
Jorge
Chapa
Eriedrich
Deckei
'Prazialons
Mechamarca Eclética) .
nik li Maschinenbau (oposição ao Paulo.
em uni meio liquido não aquoso que não
Musa Indústria Brasileira de •Em- têrmo n.9 5417.466 - marca Decker
seja .predicial à substância -não viva
3(6voprocesso de /abrios. e sarar a substância não 'viva 'pez eva.
cl. 8) .
balagens S.Ã. (oposição as -rio
ivição
de
saquinhos
e
plásticos
pr
31:9 568:913 - marca Transmatic poraç3o da água ala suspensão, enquanto
Cia. Anonima Toddy Verreaolana
el. 47).
(oposição ao termo n 9 571).325 - mar- légio de Invenção.
se mantém a suspensão em -uma tampe18).
Cia. Swift do Biaall (0,081 9ãe &tu ca Poluner satura abaixo da em que a susbtãocia
Pontas rarassftrrísticoe
termo 1.1. 9 W8.888-. manca Ilracque- Compania .Anonima Toddy Venenão viva é sensível, pela colocação da
'neve - el. 46).
•
suspensão' em contacto Intimo com um
zolana (0.1)ç ão ao fauno m.9 570.923
.
1,
NOvo
processo
de
tubi
nação
Cia. Swift do Brasil (oposição a0 - marca Polimer - el. 47) .
gás ião danoso à aubstância mão
termo n.9 568.389 - marca Branca. Compania ~anima Toddy Vene- de saquinhos plásticos, caracterizado enquanto se mantém a substância cãs
secara os meemos, fabricadas a viva em suspensão. - Total ale 15 pon.
ele Neve - el. 45).
zolana (oposição ao termo st.9 $70.924 por
partir de anna rira de plástico dobrada tos.
Kibon S.A. InflOatrias Alimentí- - .marea Polimer - cl, .28).
cias (oposição ao termo xt.9 575.852 Institut National dos Appellations em W, entalada em bobine, recebendo
•
a mesma, à medida em que é desferira
- marca Elfaço 42).
d'Origine dez Vins et Eaux de Via lado, uma pluralidade de soldas
transTERMO N. 116.936
• Kibon ..S.A. Indústrias Alimentícias (oposição ao tèrano n.9 570.908 - versais oltuidistantes, dorrnando desta
(oposição ao termo n:9 575.853 - marca Pracinha - cl. 42).
.19 de outubro de 3959
ce saquinhos, 'que sserlio .ao
marca Kffaço - ca. 43).
Compania Anonima Toddy Vene- maneiratempo
'separados conveniente- Requerente: Brixi Artton, São Paulo.
Estabelecimentos de Modas Marie .zolans, (oposição ao têtmo n:19 571.241 mesmo
mente. Total de 2 pontos.
marca Polimer - cl. 2).
Claire Ltda. (oposição ao termo núTitulo: Máquina para fabricação de
mero 573.445 - marca Ana ClaYre
Compania Anonima •Tociety VenePalpes Para embalagem de frutos. Pri-cl. 36).
zolana (oposição ao Virmo .n.9,571:242
•
vilégio de Invenção.
TÉRMO
112,766
- marca PD1131Iar - d. 1).
atrigerantes Garoto Indústria
1.°) 'Máquina para fabricagção de
Comércio S.A. (oposição .ao term.) Corroaanra ano-o h-o n.
24 de aiesto de 1959
C1213poltrões porra samba iagem de 'frutas, ca..
n.o 569-108 - marca Garoto zolana oposição ao lOrmo ai. $71.243
racterãada por ter dois grupos cada
41) .
- merca Po li rofnr
Requerente - .General Electric uni .de 'três correntes -com pinos noa
al. '46),
Refrigerante() Garoto Indústria e ~rua zonnirna, Taddy Vene- Coznparw - Estado! -Unidos ala Ame- dleos, as -quais se -movimentam em sen. Comércio S.A. (oposição ao Menu, zolana )(opásição Sermo 11.9 $70.922 =op.
•
tido oposto, para assim transportar as
n.9 568;636 - marra 'Garoto - cl. - marca .Polime - cl. 48).
"Mulo - Aperfeiçoamento em equi- plantas secas de tenteio. trigo, arroz,
26).
dadas fie palia:11a triboin e outras hastes ou Idlhas de planalba/mim C. Ouinucães (oposição pamento ronactor
Riaardo & Cia. (oposição ao têmno 110
terrnoplãstica
Paivilegio
de invenção. tas, as quais se distribuem em caluda
tareio
563.440
-MBOCia
n.9 573,548 - marca Fonnac
cl. MUtdil)..
•
1,
Um
_método
-para
coletar
dados di- -vertical, innuogènea e continua a las
21).
gitais caracterizado pelas aterras de im- de gema postaáo.nnorte costuradas.
1131A
instituto
13loqu1rnico
1ntarMiguel Barbieri (oposição ao têrmo Americano S.A. '(oposição ao lêrT110 primir uma pluralidade de linhas pa- Total de -4 pontos.
n.9 573.804 - nome comercial Orbi 11.9
558.556 - marca Licadt raboOrganização Braailoira de Investi- se 3).
mentos) .
CertifieLrlos Expedidos
Luz Sbearica (oposição
Ansalvasco Comércio e Indústria aoCcrripaniva
termo
n.9
568244
marca
Super
.A. (oposição ao tênue 32. 9 560,101 Cracker Coroa - el. 41).
MOlifl o INDUSTRIAL
- marca Dinave).
Clayton 40.9 S.A. ZnA. .7. Renner .S.A. Indústria do Anderson
e Comércio oposição ao terVestuário (opnoição ao atêrmo número eilstria
11.9 573.954 - marca ' Accoline
573:540 - marca Original - el. 36). -mocl.
Termos
Pe tentes
" Ternuot
Petent-es
1).
•
Cia. Universal ale Fósforos I& EmAnderson Clayton & C.9 -S.A. Inbaiartens .(oposiçOo ao termo =úmero dústria e Comércio ,(oposição ao têrmo
567:788 - marca Universal - cl. n.9 573.094 - marca Accord
B.
32).
cl. 1).
Cia. Universal de Pc551070.5 Ern114.749
4 .4.145
Anderson "Clayton .& .C.9
In125.306
4.054
balrems "(orroalclio ao tOrmo número dústria e 'Coércio (oposiçãoS.A.
ao teimo
122 :707
4 .1)47
123.759
4.055
56'7.ir3
insignia Editora _Literária • 573.093 - marca Accord B
123.999
4 . 048
125:760
4,056
Universal.
41).
124.254
4.049
125 .930
4.057
ria. Universal de Fósforos 31m- Pyra 'Propaganda Ltda. (opoalção
124 :759
4,050
126.930
4,058
halattens (onosicão ao termo número ao termo -11:9. -57():780 - marca Pira324.302
4-051
127.034
4 .059
567.780 - nome comercial: _Editora broa- cl. 32).
2-24.904,
4.052
127.779
4.060
Literária "Universal Ltda.).
"125.305
Pyra -Propaganda Ltda. /Oposição
4:056
56.333
-62./44
Condoroll Mintas S.A. (oposição ao a lotei/nom.° 370.7770 - marca Pira
'102.967
4.061
. 124.206
4.071
termo .n•9 577.906 - marca Taco Lux - l. 21..
103.452
4.062
124.650
- cl. 1).
4.073
116.598
4.063
.13.raoort S.A. (oposição ao farmo
123.557
4.073
Condoroll Tintas S.A. (oposição ao
- titulo arestorport-116.600
4. 064
126.470
4.074
térmo n.9 577.879 - marca Moder- •cl. 157L.1)72
a 50) .
116.942
4.065
127.066
4.075
nit - ci. 1)
.115.943 '
4 . 066
Cia. BUISii0i111 de Medidoras .4-opo127 .1167
4.076
• Samigue Indústrias São Miguel de sição
ao trrito no 570 lali - marco,
117.326
4.067
127.068
4.077
Prodotos Allmenticios 'Ltda. .(0P0.51- Iguaçu
- cl. 8).
120.249
4:068
127 .1369
4 :078
ção ao lêrrno rt.9 5811.4149 - arrama'
il.22.158
4./169
127.222
113Mamettor Si. Ernprr-endimentos
4.076
Migr11)..
1310.ch ditores S.A.. (oposição ao ▪ Participações Onoosição ao tti2rn0
4.070,
124.058
129.373
4.080
têm° n.9 :-75.274
matuta aziegra32- 'n.9 1-571.820 - marca "-Príncipe Nes 21
Cl. 571.8200 el. 8).
•
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LDEPOSITADAS
Pubtietsça.o feita de acerado com e art. 120 do Código da Pircrprioxiada Ir:de-sitiai. Da data da pubtimaaão coneeee.rá
rex= o ;gano de CO dias ousa o ente:Imanto do psdido. Deraesta aaaa ;raza paslarrso aprseantar suas opraÀçóos ao 120spaessaisante
krk-244;:,1 ira Nop,r.W.dads 1.14'.«Ártrio1 rsclurics que ao 2Cgarsra projetil:Moa cem a ocoosesãe do registrosc:gesei.sCa
nIInD

Termos na. 584.130 a 584.132, de
25-3-63
S. 1. R. -- Sociedade Interamericana
de Representações do Brasil, Ltda.
São Paulo

SUVA
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lava.
[leira. água sanitária, cera para soalhos
detergentes. esponja de aço, fôstemos,
lixívia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço. preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para lias
pesa, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metms e
objetos, sabões em geral e saponareos
velas e veias a base de estearias.
sabões em pó, em flocos, esponjas
limpeza
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perita-narras em geral: Almiscar ásua
de beleza. agua racial, água de ravarida,
água de colónia, armInhos, água de
quina, água de rosas, água de alfaze.
usas, amônia perfumada, liquida, em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas
bandolinas. batons cosméticos para a
cabelo, pestanas cílios e bigodes,
crayons, cremes para a pele. cattnms.
cheiros em pastilhas. em tabletes em
lentilhas, cru trociscos e em pilulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios. desodorantes, 4,51;0:ventes,
essências extratos estojos fie perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
pó de arroz, esmaltes para unhas,
escóvas para dentes, cabelo, roupas.
cibos e unhas tixadores para o cabelo.
pestana, cílios e bigodes. fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo.
geléia de petróleo perfumada. lápis
para maquilagem, lança-perfumes, loções. líquidos dentifrícios, em pasta, em
sabão, em creme. em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, permanente.
lixas para unhas, laquê, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. on-pons
para pó de arroz, papéis perhimados.
carminados. e com pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da ares. pon-pons, pó de
arroz

de

.lasse 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almisear. água
de beleza, água fada!, água de lavandaágua de colônia, arminhos, água de
quina. ágisa de rosas, água de alfazemas, amônia perfumada, liquida, em pó.
em pedras, para banho. brilhantina&
bandolinas. batons, cosméticos para a
cabelo, pestanas. cibos e bigodes,
trayons, cremes para a pele. carmina
cheiros em pastilhas, em tabletes, - era
lentilhas, em trociscoá e era pílulas
'reines para barbear, cremes dental
Jsailatórios, desodorantes, dissolvente&
`. .rs:`enzias. extraeos, estojos de perfumes
-, eame para limpeza da pele, e para base
S
' e pó de arroz, esmaltes para unhas,
es. óvas para dentes, cabelo, roupas,
rabos e unhas, fixadores para o cabelo,

pestana, cilicia e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerma perfumada para uso
de toucador, grampos para a cabela.
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem, lança-pertunres, loOcs, líquidos dentifricios, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó,
liquidoa para ondulação permanente,
lixas para unhas, !nu& óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes. perha
Ines, petróleo ara uso de toucador,
ps.stas e pó para as unhas, on-pons
depilatórios, desodorantrs.
is.soiventes,
para pó de arroz papéis perfumados,
pomadas perfumadas para o embeleza.
incito da cutia pon-pons. pó ae
carminados, e com pó de arroz, pentes,
arroz
Termo n.° 584.134, de 25-3-63
Paulista ele Frio Ltda,
São Paulo
_

PAULIS?i
Incitletria Brasileiras
Classe 8
Balcões frigoríficos

Termo n.° 584.135, de 25-3-63
Vecambrás
Metais Preciosos Ltda.
São Paulo

VECAMBRAS

InctIetria Brasi1eir3
Classe 1
Para distinguir: Corno marca genérica:
Substâncias e preparações químicas usadas nas indústrias, na fotografia e nas
análises químicas, substâncias e preparações químicas anti-corrosivas e antioxidantes
Termos ns. 584.135 e 584.137, de
25-3-63
Destilaria Montanarini Ltda.
São Paulo

CAL PO VERDE
"Indlistrin Brasileira,
Classe 41
Vinagre
Classe 42
Aguardente, "anis, aperitivos, bagaceira,
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fe--entado; Sernet; genebra gengibirra;
gin, gingar; kirsch, kummel; licores;
maarsquinhos; nectar; piperraitn, ponches; rum: suco de frutas com álcool;
vinhos, vodka e whisky

-.1•••••n•11n

perneiras, quauonos,
regalos,
tapeçarias e para artigos da cama e nhos.
' mesa: Algodão, alpaca, cahatno ce robe de chambre, roupão, sobretudos,
um caroá, casimiras, fazendas e tecidos suspensórios, saldas de banho, sandálias,
de lã em peças, luta, jersei, amo, nyloa, sweaters, shorts, sungas, stolas, sou.
paco-paco, percalina, raiai rayon, seda bens, slacks. talar, toucas, turbantesj
ternos, uniformes e vestidos
natural, teciods plásticos, tecidos impermeáveis e tecidos de pana couro,
Tèrmo n. 5 584.142, de 25-3-63
veludos
Dana Snaps Indústria e Comércio de
Bebidas Ltda.
Tênis ora° 584.139, de 25-3-63
:São Paulo
Tecelagens São Rafael Ltda.
SJ.,.) Paulo
O O R K

SIO RAAE L

i

Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, bagacelra,
batidas, brandy, bitter, cachaça, cerveClas.e 23
Tecidos em geral, tecidos para coafec- jas, cidra, conhaque; extrato de malte
ções em geral, para tapeçarias e para fermentado; ,ernet; genebra gengibirrat
artigos de cana e mesa: algodão, alpa- gm, gingar; kirsch, kummel; licores,'
onca, canharne,, cetim, caroâ. casimiras. maarsquinhos; nectar; pipernitta,
jersey1 linha, nylom paco-paco, perca- ches; rum; suco de frutas com álcoois
vinhos, voelka e whisky
tina, rami, raion, seda natural, tecidos
plasticos tecidos impermeáveis e teciTermos as. 584.143 c 584.144, de
dos de pana couro e veludos
25-3-63
Companhia Swift do Brasil
Termo na 584.140, de 25-3-63
São Paulo
Auto Eletriao Jaceguai Ltda.
Sao Paulo

Ingstria Brasileira

JACEOUAII
in cli.Istria Brasileira

t,

Classe 46
8
Instalações elétricas, artigos elétricos e
eletrônicos para veiculos; Acumuladores,
antenas, baterias, bobinas, businas, chaves elétricas, chaves automáticas, tomutadoees, chassis, chicotes para automóveis clinarnos, condensadores, faróis, faroletes, filtros para motores, filtros de
óleo, fios para eletricidade e fios terra,
holofotes para automóveis, interruptores,
isoladores, limpadores de para-brisas,
luzes trazeiras para veículos, lâmpadas.
lanternas, pilhas secas. painéis de carros, rádios, ralais, refletores, sinaleiros,
sereias, soquetes tornadas transformadores terminais para baterias, válvulas,
velas para filtros .aparelhos de
lubrificação
Lict3:ie

Termo n.° 584.141, de 25-3-63
Quéops — Comércio e Representações
Ltda.
São Pa
Q U O P

Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira. água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforo,.
Uxivia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço. preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrauivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponácem
velas e velas a base de estearina,
sabões em pó, em flocos, esponjas de
limpeza
Classe 48
Para distinguir: Sabonetes sólidos, liaquidos, pó, creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba cremes para o

rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloração dos 'abicas.
olhos e sobrancelhas, extratos, loseres,

pomadas fixadoras para bigode, calme.
ticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette, oó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tinturas para cabalo. dentifrielo am esà,
limado, concretos e em pasta, sabões
dentifricios, essenaias. talco perlainado,
sruarauo liquido, 011 aancaao, kônicos e vigores para cabeia e pele creralatCrios em liquido, pó ou concretos.
ara para (mia a sarnento da pele,

essea 36
Para disanguir: Arriacr de veatuarios
e roupas feitas Cal geral: Agasalhos.
aventais, alpercatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba'
doures, bonés, capacete, cartolas, carapuças, casacão coletes, capas, chates,
cachecols. calcados, chaPéus, cintos.
Tés ri-no n.° 584.138. de 25-3-63
Tarmo n.° 584.145, de 25-3-61
cintas, combinações. corpinhos. calças
"Vendilar"
Organização Mercantil de senhoras e de crianças, calções, calCompanhia Swift do Brasl
de Produtos Texteis e Vendas Domicilia- ças, camisas, camisolas, camisetas, cueSão Pau',
res Ltda.
cas. ceroulas, colarinhos, cueiros; saias
São Paula
casacos, chinelos, dominós, echarcest
fantasias, fardas para militarese coemais. fraldas. galochas, gravatas, porroa, logos de angule, Nal atas; :açama'
Classe
luvas ligas, lenços, inantós, meiaa
as),,a
Amidc. alvejantes,
maitis.
mantas,
mandrião,
m
malhas;
paClasse 23
deitas, água sanitária, eu,. :)ara assoaletós,
palas,
penhoar.
pulover,
pelerinas,
Para distinguir: Tecidos em acra te
lho-, detergentes, esonjas 0: aro. Vaicidos para confecções em geral pus pettos, ponches, polainas, Pliacce41
fotos, lixívia, lixas, lã de A‘ 0, rk,M-

CYCLON

DZ L&

....

.
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das pam calçados, palha de aço, preparados para polir e limpar ladeias,
vidros, nietis e objetos, panos para pa11: e para limpêsa, anos -de esmera e
material, •abramos empregstla na lima
pesa de metais e objetos, sabões em
geral, sabões em pó, em Bocas- saponá-caos, velas e velas a bale -de
estearina
Tann° a.° 584.146, de 25-3-453
Comércio e Indústria Ltda.
Cisotéo
São Paulo

Termos as, 584.151 e 584,152, de
25-3-63
Interplay Pioneira Musicai Ltda.,
Brasilia

í

GAROTA DA SORTE
-Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edIçbes impressos, faihrtos, lora
nais, livros impressos, publicações impressos, revistas, órgaos de publicações,
nacios, peças teatrais e cineaustagráficas,
programas radoileinicos e rádio-televisa:a
nadas
Termo na 584.147, de 25-3-63
Cisotéo — Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

GAROTA DA SORTE
SÃO PAULO
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo na 584.148, de 25-3-63
Sociedade de Incremento e Financiamento Imobiliário "Ltda.
• São Paulo
stri-SOCtEDADE DE INCREMON.
E TINANCIAMEWM

040.41LIÁRIO LT021•

I tos, copos e copinhos de plástico para
I sorvetes, caixinhas de plástico para sor1 vetes, colherinhas, pasinhas. garfinhos
de plásticos para sorvetes. forminhas
de plástico para sorvetes, discos de
mesa, estojos, estojos para óculos, embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, escoadores de pratos, massas andsiados, formas para docesalitas
tes, - filmes virgens, fios da celulose,
fechos para bolsas, facas, guarnições,
guarnições para chupetas -e mamadeiras,
guarnições para porta-blocos, guarnições para liquidificai:lotes e para batedeiras -de frutas e legumes, guarnições
de material plástico para titensilios
objetos, guarnições para bolsas. garfos,
galerias para cortinas, jarros, laminados
Classe 8
plásticos, lancheiras, ananteguelras, maArtigos da alas*
Ias, orinóis, prendedores de roupas, puClasse 32
xadores rata móveis, pires, pratos, paliArtigos da classe
teiros, pa..s de cosinha, pedras pomes arficiais, porta-pão, _pulseiras para relóTermo na 584.154, de 25-3-63
Neville, gios, protetores para documentos, puVan ‘Valkenburgh, Nooger
xadores de água para uso doméstico,
Inc.
•porta-copos. porta-n,queis, porta-nnuas.
Estados -Unidos da América
porta-documentos, placas, -rebites, rodinhas, recipientes, suportes, supures para
ladrilhos é adesivos para azulejos,
peças. carretéis para tecelasem e guarnições de material plástico para indústria textil, colas usadas nas indústrias,
Classe 32
Almanaques. anúncios, ag endas, bole- guardanapos, saleiros, tubos tigelas,
fins, boletins impressos. crónicas, fo- tubos para' ampolas, tubos para aezinlhetos, jornais, peças teatrais, peças gas, travessas, tipos de material pláscinematográficas, programas de tais- tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasdhames para acondicionamento. vasos, 'avisão, programas radiofónicos e
caras, colas a frio e colas não inchadas
programas .circenses
em outras classes, para borracha, para
Termo na 584.155, de 25-3-63
curtumés, para inarcineiros, -para rarpinVan Valkenburgh, Nooger E.1 Neville, teirós, para vidros, pasta adesiva para
Inc.
correia, pasta e pedras para altar,
Estados Unidos ria" América
esmeril em pedra. em 136, em disco.

eaff,:21r.44/a
eake
1

vasta para afiar, moer

,

. .
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Termo n. 0 ,584 .160, de 25-3-196?
Herberto Pedro Sturmer
Rio Grande do Sul

Classe 13
Ai
nés .cle ouro, prata tom e sem pedras
preciosas, alianças, alfinetes para gravatas, brincos, barretes. baladas, balan.
gandans, Cm metal precioso e imitações, botões para punho e colarinho em
metal precioso e imitação, cordões de
ouro, prata e imitações, rolares de pe.
riras preciosas, de pérola e imitações,
chantelens. correntes para ;relógios, medalhas de ouro, prata e imitações, para
aorrentes de -relógio, objetos de ouro
e prata para adornos, pendantites, pulseiras, serviços de chá e café em metal
precioso, serviço de almeno e jantar em
metal precioso e seu comércio e indústria
Termo n.° 584.161, de 25-3-196.3
Herberto Pedro Sturrner
Rio -Grande do Sul

SUMER

e desgastar,

4tiatistria
reaolos, adesivos para tacos. adesi--os
Classe 13
de xalçadois
Para distinguir: joalheria e artigos de
Termo na 584.149, de 25-3-63
Termo n.° 584.157, de 25-3-1963
suas
,an etais preciosos, aemi-precioacis
lrpca — Indústria de Refratários de
Classe 22
Organização Boágua Ltda.
imitações, usados como adornos, pedras
Poços de Caldas S. A. Para distinguir: Albuns, jornais, publiSão Paulo
preciosas trabalhadas e auas imiatçõea,
Minas Gerais
cações em geral, programas radioftini.
Brincos. pulseiras. .broches. anéis abocos ;programas televisionados, -peças te a.
BOAGITA
IRDCA-4NDÚSTRIA DE REFRATÁRIOS
toaduras, alfinetes de gravatas, fivela.,
trais e cinematográficas, revistas
:MIAS DE CALMAS SIA
braceletes, medalhas, berloques corresPITAI S TRIA laRASIWIRA
nulo na 584.126, de 25-3,63
Nome comercial
Termo n.° 584.162. de 25-3-1963
P. M. T. Inasticos Moldados e
Braailarina Ltda.
Termo na 584.150, de 25-3-63
Tampas Limitada
Classe 6
Xarana
Indústria de Refratárias de
Irpca
São Paula
Bombas para paços de água
Poços-de Caldas S. A.
Mias Gerais
Termo n.° 584.158, de Z-3-1963
América Publicidade e Negócios Lula.
IRPCAParant

Noine civil

l'Amut J.4atil.ugão,

ORASIFARMA

110, 8RASIL1iRA
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de porcelana,
faiança, barro e terracota louças
das para uso caseiro, adornos, fins artísticos e instalações sanitárias; artefatos
de ceramica para uso caseiro, adornos e
fins artísticos, alguidares—akr.ofarizes,
assadeiras, barris, .bules, bidês, Iraclas,
bebedouros. biscoiteiras, boinbonieres,
cadelas, Embairas. copos, consolos, caldeirões, cântaros, cadinhos cofres,
cubas, compoteiras comedores para aves,
caçarolas, canecas, centro de mesa, descansa-talheres, cscarradeiras, fôrmas, filtros, graus, globos, jarras, lardineiras,
licoreiros, leiteiras, lavatórios imanteguelras, moringas/ snolheras, nichos, pl_
ias, pratos, pilões, pratos para ornatos,
pias., pinos, porta-joias, -Potes, , portatoalhas, , partaapapéis laaaenicos sopeiras, saladeiras, saleiros, serviços -para
refrescos, serviços para trios, • chá, a
Jantar, travessas, talhas, taças, fojelos,
vasilhames, vasos sanitários, xícaras

lietérid

Indústria Brasileira
Carme 28
Para distinguir: Artefatos de material
plásticos e de nylon: •Recipientes 'fabricados de material plástico, -revestimentos aonfeccionatios de !substancias animas e -vegetais: Argolas, arucareiros,
armações para óculos, Infles, bandejai,

bases para telefones, Saides. bacias.
bolsas, caixas, carteiras, thapas, cabos
para ferramentas e utensillos, .cruzitas,
caixas 'para zconditionamentk. de alimentos, caixas de material plástico

para baterias, coadores, a0,30S. 'canecas.
colheres, conchas, cestas para pão cestinhas, capas para álbuns e pora livros,
cálices; cestos, castiçaià -para velas,
caixas para guarda de -cibjetas rartuchos,
coadores para chá, descanso para pra-

'fillithiale

Classe 3
Titulo

/MU

Termo ra a 584.163, de 25-34963
Sul IVIludczar Ltda.,
JZio Grande do Sul

Classe 33
Titulo

jii lifiugezas-1.17a;

Termo n.° 584.139, de 25-3-1963
Rosai S.A. Indústria e CorileCi0
Rio Grande rio Sul
. 4-

Nome Comercial

iTermo n.° 584.164, de 25-3-1963
Garmatter Netto 6 Cia. Ltda.
Parant

Classe 11
Pregos, grampos -para casca e tela; ta-41
chas, capachos de arame;armações
para serrinhas de traValhos' manuais;
terninhos para trabalhos manuais; -O.,
de ferro para litO

0504 +1 Dl
1

Clameg:

14 +e '15

Titulo

R
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Termo n.° 584.165, de 25-3.1963
"Avda" Central, Turismo, Transporit
e -Viagens Ltda.
Guanabara •
CENCRA1, Tult.1.31•10
CRANSPORTE B VIAGENS
Classe 50
Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 584.166, de 25-3-1961
Mão Streb 6 Cia .Ltda.
Rio Grande do Sul
.

Classe 36
' Calçados

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.° 584.169, de 25-3-1963
General Electric Company
Guanabarr

_ PRORROGAÇÃO

SLIML1NE

RAY

Termo n.° 584.171, de 25-3-M3
Decofar - Tintas Plásticas S.A.
Guanabara

Classe 1
•
Tintas em geral
Termo 11.0 584.172, de 25-3-1963
Laboratório Rincdan Ltda..
Guanabara

Classe 16
Para distinguir:tlateriais para construções e decoraç es: Argamassas, argila, areia. azulejos, batentes, balaustres.
blocos de cimento, blocos para pav:mentação, calhas, cimento. cal, cré,
chapas Isolantes, caibros, coClasse 3
lunas, chapas para coberturas, caixas
Iodo ferrol Godoy
d'água, caixas de descarga, para lixo.
edifitações premoldadas, estuque, emulTermo n.° 584.173, de 25-3-1963 •
são de base asfáltico, estacas, esqua- W. A. Simões, Dias
Cia. Ltda.
drias, forros, frisos, gesso, grades. jaGuanabara
nelas. estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, lusa s de junção. lages lageooss.
material Isolante contra frio e cair.
manilhas, massas para revest;inentos de
paredes, madeiras para cons roicões,- motalcos; produtos sde base asfáltico, pro..
dutos para totrnar impeomeabilizantes
a sargamassas de cime oia e cal h'dráu'liça, pedregulho, produtos betuminosos
impermea ., za,ntes ta 41.9 ou sob outras formas para revestaneatos e outros
lisos nas constraeões, pers:aaas, atacas
para pavimentação, peças . ornamentais
ae cimento mi gesso para ta'os é pare• das, papel para forrar casas' massas
antl-ruidos para uso nas ceustruções.
parqueies, portas,portões. pisos, so'Classe 2
leiras para portas, tijolos.. tubos de conThu-Ya
Simões
ventilação.
gato. telhas, tacos. tubos d o
tanques de cimento, vigas, vigamentos
Termo n.° 584.174, de 25-3-1963
vitrais. venevanas
(Prorrogação)
Humble Oil Ei Refining Company
Tem n.° 584.168, de 25-3-1963
Estados Unidos da América
aeneral Electric Comany
Guanabara

Iodo - Fèrrol Godoy

.PRORROGAÇÃO
-

ALUX
Classe b

tróleo -refinado, semi-refinado , e osão..
refinado, com ou sem a Mistura de .
óleos minerais„ animais ou vegetais,
para a iluminação, aquecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos *e bicos combustíveis provenientes de petróleo

Termo n.° 5&4.180, de 25-3-1963
Classe 47
(Prorrogação)
Óleos de qualquer espécie para ilumiHumble 011 Ei Refining Company
nação, aauecimento e lubrificação. PeEstados Unidos da América
tróleo refinado, semi-refinado
nãoTermo n.° 584,170, de 25-3-1963
refinado, com ou sem a mistura de
Manoel Elis
.
óleos minerais,, animais ou vegetais,
Guanabara
para a iluminação, aquecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. ProClasse 47
dutos e óleos combustíveis pa
r ' veni- Óleos de qualquer espécie para' ilumientes de petróleo
nação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinaci,o, semi-refinado e nãoTermo n.° 584.176, de 25.3-1963
refinado, com ou sem a mistura de
Hurnble
Oil
6.Refining
Company
Indústria BrasiieL-a
Matas —mineraii., animais ou vegetais,
Estados Unidos da América
- Classe 3
para a iluminação, aquecimento, lubri(Prorrogação)
Substâncias químicas, produtos e preficação ou combustão, e graxas. Proparados para serem usados na medicina
dutos e óleos combustivels proveniou- na farmácia
entes de petróleo

indústria Brasileira

Limpadas &ladeia

Junho de 1963
—

Classe 8
Lâmpadas elétricas

Termo ia.° "584.167, de 25-3-1963
Atilarias Arquitetura e Engenharia
Limitada
Guanabara

.

Termo n.o 584.175, de 25-3-1963
(Prorrogação)
Hurnble Oul
Refining Compauy
Estados Unidos da América

.

Classe 39

Puas (oeiserteee) êe boi-riam

t.aasse 47 •
Óleos de qualquer espécie para iluminação, amtecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e. nãorefinado. com on sem a mistura de
óleos minerais., animais ou vegetais.
para a iltuninaçao aquecimento lubrificação ou combustão, e graxas Produtos e óleos combustiveis provenientes de petróleo
Termo n.-° 584.177, de 25-3-1963
( orrog aç ao)
Humble Oil Ei Refining Company
Estados Unidos da Américas

Crticcs7
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para iluminação, aeuecitnento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e nãorefinado, coxa' ou seM a mistura de
óleos minerais„ animais ou vegetais,
para a iluminação aquecimento lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustíveis - provenientes de petróleo
Termo n.o 584.178, de 25-3-1963'
(Prorrogação)
Humble Oul
Refining Company
Estados Unidos dei América

EXP
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para iluminação, acmecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado • e . nãorefinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais„ animaia ou vegetais,
para a iluminação , aquecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustíveis provenientes de petróleo
Termo n.° 584.179, de 25~3-1963
(Prorrogação)
Humble Oil Ei Refining Company
Estados Unidos da América

Termo n.° 534.181, de 25-3-1963
(Prorrogação)
Humble 011 Ei Refining Company
Estados Unidos da América

Classe 47
Óleos ode qualquer espécie para iluminação, aquéclincnto e lubrificação. Pe.
tróleo refinado, semi-refinado e nãorefinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais., animais ou vegetais,
para, a iluminação. aquecimento 'abrifiépção ou combustão, .e graxas. Produtos e óleos combustíveis provenientes de petróleo
Termo ia.° 584.182, de 25~3-1963
(Prorrogação)
Humble 011 Ei Refining Company
Estados ,Unidos da América
•

Classe 47
Óleos de qualquer espécie- para iluminação, aquecimento e lubrificação. Petróleo- refinado, senil-refinado e nãorefinado, com ou -sem a mistura de •
óleos minerais„ animais ou vegetais,
para a illiniinacão, aquecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. Pro-

dtitos e óleos combustíveis provenientes de petróleo
Termo n.° 584.183, de .25-3-1963
(Prorrogação)
Humble Oil Ei Refining Conipany
Estados Unidos da América

Classe 47
•
Óleos crs. .0ialquer espécie para ilume
'maca, aquecimento e lubrificação. Pe.
tróleo refinado, semi-refinado e nao
I refinado. com ou sem a mistura di
óleos minerais,. 'animais ou veciatais
para a iluminação, aquecimento, 'Iubri.
nassa
ficação ou combustão. e graxas: Pro
blaos de qualquer espécie para ilumi- do-o" e óleos combustíveis proveninação, aquecimento e lubrificação. Pmentes de petróleo

•- 147
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Trmo n.° 584.184, de 25-3-1963
(Prorrogação)
Refining Company
Humble Oul
Estados Unidos da América

utuve111..,

Classe 47
Óleos (se qualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e net,refinado, com ou sem a mistuea de
óleos minerais„ animais ou vegetais,
para a iluminação, aquecimento, lebrificaçao ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustiveis provenientes de petróleo
Termo n.° 584.185, de 25-3-1963
(Prorrogação)
Humble OU ei Refining Company
Estados Unidos da América

NEM"
' Classe 47
eeleos de qualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação. Petrele, refinado, semi-refinado e nãorefinado. com ou sem a mistura de
óleos minerais., animais ou veeetals,
para a • iluminação, aquecimento, lebri-1
Reação ou combustão, e geaxas. Produtos "e óleos combustíveis provenientes de petróleo
Termo n.° 584.186, de 25 3-1963
(Peorrogaçào)
elumble OU ei Refining Company
Estados Unidos da América

.

t-

a

mgr,

Cesse 47 —
Óleos de qualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação. Petrete° refinado, semi-refinado e nãorefinado, com ou scm a mistura de
óleos minerais„ animais ou vegetais,
para a iluminação, aquecimento. ittbri
ficação ou combustão, -e graxas. ProL
dutos e óleos combustiveis provenientes de petróleo

tróleo refinado, semi-refinado a nãorefinado, cone ou sem a mistura de
óleos minerais„ animais ou vegetais,
para a iluminação, aquecitnerio, lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustíveis provenientes de petróleo

/unho de 1963 2161

Termo n.° 584.193, de 25-3-1963
(Pror.ogaçao)
Humble 011
Refining Company.
Estados Unidos da América

Termo n.° 584.e98, de 25-4-1963 •
(Prorrogação)
Refining Company.
Hutnble Oul
Estados Unidos da América

Teimo n.°, 584.189, de 25-11963
(Prorrogação)
Humble 011 Ei Refíning Company
Estados Unidos da América

itssoctiesei

para a iluminação, aquecimento, 'abrir
ficação ou combustão, e graxas. Preme .
dutos e óleos combustíveis provenle
• entes de petróleo

Classe 48 Óleo mineral usado comei matéria prima.
no preparo de "Cold Creams"

• Termo n.°. 584.194, de 25-3-1963
(Prorrogação) •
Classe 47
Refining Company
Humble 011
Óleos de qualquer espécie para ilumiEstados Unidos da América
nação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado,- semi-refinado e nãorefinado, com ou- sem a mistura de
óleos minerais„ animais ou vegetais,
para a iluminação, aquecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. ProClasse 47
dutos e óleos combustíveis proveni- Óleos de- qualquer espécie para ilumientes de petróleo
nação, actuecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e nãoTermo n.° 584.190, de 25-3-1963
refinado, com ou sem a mistura de
( Peorrop a ção )
óleos minerais,, animais ou vegetais,
Humble Ou
R.efining Company
para a iluminação, aquecimento, lubriEstados Unidos da América'
ficação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustíveis provenientes de petróleo

6

S

o li v

SST

MUT
,

Classe 47
Óleos de qualquer espécie para iluml
nação, aquecimento e lubrificação. Po
tróleo refinado, semi-refinado e não
refinado, com ou sem 'a mistura dt
óleos minerais., animais ou vegetais
para 'a iluminação, aquecimento, hibri
ficação ou combustão, e graxas. Pro
dutos ç óleos combustíveis 'provent
entes de petróleo
Termo n.° 584.199, de 25-3-1963
(Prorrogação)
Humble Ou l
Refining Company
Estados Unidos da América

6

Termo n.° 584.195, de 25-3-1963
(Prorrogação)
Humble Oíl
Refining Company
Estados Unidos da América

Classe 3
Petrolato para uso como ingrediente de
Classe 47
47
compos:Ções narmacéutt. as
Óleos de qualquer espécie para ilunst,
nação, aquecimento e lubrificação. PeTermo n.° 584.191, de 25-3-1963
ti óleo' refinado, semi-refinado e não(P:oerogação)
refinado. com ou sem a mistura de
Humble Ou l
Refining Company
óleos minerais., animai g au veçietais,
Estados Unidos da América
para a iluminação, aquecimento, lubrificação ou' combustão, e graxas, Produtos e óleos combustíveis proveniE;''r P*f,'/1/4.7,0ZSTIM
'entes de petróleo

Termo n.0 584.196, de 253-1963
(Prorrogação)
Classe 41.
Humble 011 Ei Refining Company
Óleos de qualquer espécie para IlumiEstadoe Unidca da América.
nação, aquecimento e lubrificação. PeTermo n.° 584.187, de 25-3-1963
• tróleo refinado, semi-refinado e não(P:or,ogação)
refinado. iam ou , sem a mistura de
Humble OU j Refining Company
.
f
óleos minerais,: animais ou vegetais.
Estados Unidos da América
para a iluminação aquecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. ProClasse 47
dutos e óleos combustiveis proveni- Óleos de qualquer sspécie para flutnientes de petróleo
nação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e nãoClasse 47'Termo n.° 584.192, de 25-3-1963
refinado, com ou sem a mistura de
óleos de qualquer espécie para ilumi(Prorrogação)
óleos minerais„ animais ou vegetais,
nação, atmeeirnento e lubrificação. PeHumble 011 Ei Refinieg Company
para a iluminação,- aquecimento lubritróleo refinado, semi-refinado e nãoEstados Unidos da América
ficação ou combustão, e graxas. Prorefinado. com *eu sem a mistura de
dutos e óleos combustíveis provenióleos minerais„ animais ou Vegetais,
entes de petróleo
para a iluminação aquecimento, !itere.
((cação ou combustão, e graxas. ProTermo n.° 584.197, de 25-4-1963
autos e óleos combustiveis proveni(Prorrogação)
e/
entes de petróleo
Humble Oul
Refining Company
Estados Unidos de América
Termo n.° 584 188, de 25-3-1963
Classe 47
( P. orrogação )
Humble 011
Refining Company
Óleos de qualquer espécie para CustEstados Unidos da América
nação,
eio, aauecime rito e 1 14.brifica ç . Petróleo refinado, 'semi-refinado e nãoClasse 47
refinado. com ou sem a mistura de
óleos minerais,, animais ou 'vegetais. Óleos de qualquer espécie para ilumipara a iluminação aquecimento, lubrl nação, aquecimento e lubrificação. Pe• Classe 47
ficação ou combustão, e graxas. Pra tróleo refinado, semi-refinada e não•
e óleos de qualquer espécie para
e óleos combustiveis provene refinado, com , ou sem a mistura de
dUt
naçao, aquecimento e lubrificação. leeóleos minerais„ animais ou vegetais,
• entes de petróleo

Ir El RA

RVA
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para num!:
nação, aquecimento e lubkificação. Pe.
tróleo refinado, semi-refinado e não'
refinado, com ou sem a mistura ch
óleos minerais„ animais ou vegetais
para a Iluminação aquecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. Pio
dutos e óleos combustíveis provenI
entes de petróleo
Termo n.° 584.200, de 25-3-1963
(Prorrogação)
Humble 011 el Refining Company
Estados Unidos da América

pLaci sz
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e nãorefinado, com ou sem a tnistura de
óleos minerais„ animais ou vegetais,
para a iluminação, aquecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos contbustiveis proveis!.
entes de petróleo
Termo ne 584:201, de 25-3-1963
(Prorrogação)
Humble Oul
Refining Compauy
Estados Unidos da América

VS@

6

FERIS

-

RUI

Classe 47
Óleos de qualquer espécie para flutue
nação, aquecimento e lubrificação. Pe.
teele„ refinado, semi-refinado e não•
refinado, com ou sem a mistura dg
óleos minerais„ pniznais ou vegetal&
para a 'eluminaao, aquecimento, luere
ficação ou combustão, e graxas. Pio.
dutos e óleos combestívels proveni'
entes de petróleo

,
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bJáo .tat pasta ot em barras, sabão em ratos; fenol, filmes seasibilizantes , para peugas, pouches, polainas, pijamas; pu•
bastões • para barba .- cremes para o fotografias, fixadores, fluidos para nhos, perneiras qtainionos. _ regalos
rosto e barba, pinturas em líquido, pó freios, formol, fosfato:* industriais, fóta robe de chambre, roupão, aobretudos
nutable
. 011 er Refera Compan-y
ou concretas para coloração dos labias, foros industriais, fluoreto% tundantes suspensórios, saidas de banho, sandálias
Estados Unidos da America
olhos e sobrancelhas, extratos; tosões, para solda; galvanizadores, geladna para sweaters, &horta, sungas, sto/as, sou.
pomadas fixadoras para bigode, cosrae- fotografias e pintur,as, giz, glicerina; hl. tiens, slacks, tater, toucas, turbantei
ternos, uniformes e vestidos
ticos, brilhantinas liquidas e concritas, dratos, hidrosulfitot magnésio. mercúagua* de colonia e de toilette, pó de rio; nitratos, neutralizadores, altroceloTermo n.• 584.212. de 25-3-63
arroz, comprimidos e em tabletes, tin- 'ase; óxidos, oxidantes. óleos para pinEletro-Mecânica
Aplicada S. A.
tura,
óleo
de
linhaça;
produtos
quitaituras para cabelo, dentifricio em pó,
São
Paulo
coa
para
impressãd,
potassa
industrial.
Clame 47
l'quidoe concretos e ma pasta, salsões
Óleos de qualquer espécie para atuai- dentifricios, essencias, talco -perfumado, papéis emulsionáveis, para a fotografia,
naçâo, aquecimento e lubrificação. Pe- águas para imbe„esamento da nele, papeis de ti:mesa 1Na péis hellogra ticos
tróleo refinado, semi-refinado e não- ghampoo liquido. r 6 ou concreto, Uni- e_è hellocopista, Películas -se,uslueilkue
Classe 8
refinado, com ou sem a mistura de COI e vigores pata cabelo e pele, depi- tiéis para fotografias e análises de
distinguir: Eliminadores de bate.
óleos minerais,, animais ou vegetais, latórios em liquido, pó ou concretos, ticos para a composição de tintai, pre- Para
para a iluminação, aquecimento. 'lubri- pomadas. vernizes, tabletes. Japis, pas- parações para fotografias, produtos para ria, dispositivos para controlar ou mo.
ficaçao ou combustão, e graxas. Pro- tas, líquidos e esmaltes para linipesa niquelar, pratear e cromar. produtos . dificar correntes elétricas, inclusive sisdutos e óleos -combustíveis proveni. das unhas, aguas de quina, saaliets paru nelas elétricas, pilhas, plugs, resistem, temas retificadores de correntes alterdiluir tintas. ,prussiatos: reataras, nadas. amplificadores, monitores alm.
entes de petróleo
perfumar quarto, em pastilhas. tabletes para
removedores, reveladores; sabão neutra
de arco, carregadores de bae em pó, prearados liqu'dos em pó e sais tillcilatos. secantes, vsensibilizantes. °adores
teria
automáticos,
auto-reguladores, boTermo a.° 584.203, de 25-3-1963
pon,adas para evitar c suor, vaselina &Lacaios, soda cáustica, soluções quimia binas de reatancia,
iniciadores de re.
(Prorrogação)
perfumada, sais para banho
eas de uso industrial. solventes, sulfa- sistência elétrica, fontes de corrente de
Rambla Od Refining C.ompany
tos; tintas em pó. liquidas. saldas Ou aquecimento por indução, controlado'Estados Unidos da América
Termos os. 584.206 e 584.207, de
pastosas para madeira, ferro paredes. res de sinal neon." - transformadores,
•
25-3-63
construções, decorações, couros, tecidos, controladores de alitnentadores vibra.
- lienkel 6 Cie. G . tn . b H.
fibras- celulose, barcos e veículos, talco tórios. e -reguladores de voltagem, tu'Alemanha
Industrial, danar, vernizes; zarcão
bos- de descarga de espaços elétricos,
4
válvulas ou tubos para retificação, re.
Termo a.° 584.209, de 25-3-63
Classe 47
guinem e estabilização, tubos ou vã!.
Humble Ou & Refining Company
óleos de qualquer espéde para
vidas a vacuo, tubos ou válvulas reli-.
Estados Uados da America
nação, aquecimento e lubrificação. Peficado ras. valvulas, • pilhas loto-elétritrinco refiiiado, semi-refinado e nãocas.
'artigos, acessórios e equipamento
refinado, com ou sem a mistura de
•gii=WV=D
fotográfico, a saber: equipamento
óleos minerais„ animais, ou vegetais,
"foto-flash", incluaive tampadas "fotoClasse 48 •
para a iluminação, aquecimento, lubri51ast" e refletores para as -mesmas,
Para
distinguir
artigos
de
toucador
e
ficação ou combustão, e graxas. Prounidades fornecedoras de força para
dutos e óleos combustivels proveni- perfumarias em geral: Almiscat. água
"foto-flash' e meiem para controlar
de beleza, água fadai, água de lavanda
entes de petróleo
_•
água de colónia, arminhos, ígua de Para distinguir: — Cornbustlis, lubri- corrente de "foto-flash", altimetros,
Termo a.° 584.204, de 25-3-1963
quina, água de rosas, água de olfaze. ficantes, substancias e produtos desti- calibradores de altímetros, precipita(Prorrogação)
mas. amónia perfumada, liquida. emí pó. nados a iluminação 'e ao aquecimento: dores de poeira, fontes de corrente
em pedras, para banho. brilhantinas. Alcool-nrotor, carvão a gás, hidrocarbo- eletro-estática, osciloscópios de alta
Humble Oil 6 Refining Company
bandolinas, batons, casnéticos para o retos, gás metano, burano e propano. velocidade, sistemas de comunicação
Estados Unidos da América
4
cabelo, pestanas, cibos e _ bigodes, gás engarrafado, gás liquefeitos, gruo- pra micro-ondas, dispositivos para mecrayons, cremes para a pele, carreais fina, graxas lubrificantes, óleos combus- cr unidade, maquinas testadora* de
cheiros em pastilhas, em tabletes em tíveis. óleos lubrificantes, óleos destina- fadiga ou cansaço operadas eletro-malentilhas, em trociscos e em pílulas, dos e ilucainaç.ao e ao aquecimento. gnéticamente, antenas de radio, iamcremes para barbear, cremes dental óleos para amortecedores. petróleos e padas de painel de radio, transmissodepilatórios, desodorantes, dissolventes,
querosene
•
res de radio, receptores de radio. disessências. extratos, estojos de perfumes,
Classe 47
positivos receptores e transinisaores de
Teimo n.° 584.211, de 25-3-63
Óleos de qualquer espécie para ilumi- creme para limpeza da pele, e para base
radio, radar. transmissores de televiIndtisrria
para
unhas,
de
Roupas
"HF"
Ltda.
de
p6
de
arroz,
esmaltes
nação, aquecimento e lubrificação. Pesão. receptores de televisão, dispositiesc.:Ivan
para
dentes,
cabelo,
roupas,
São
Paulo
----tróleo refinado, semi-refinado e alovos para vulcanização de pneumátirefinadn, com ou sem a mistura de tinos e unhas, fixadores para o cabeio,
cos, tampadas para televisão, e iamóleos minerais„ animais ou vegetais, pestana, cílios e bigodes, fivelas para
podas elétricas. tubos ou válvulas a
o
cabelo,
glicerina
perfumada
para
uso
para a iluminação, aquecimento, lubrivacuo para radio e tubos ou válvulas
de
toucador,
grampos
para
o
cabelo
ficação ou combustão, e graxas. Propara radio. pilhas foto életricas e lamaGeleia
de
petróleo
perfumada,
lápis
dutos e óleos combustiveis proveni- para maquilagem. lança-perfumes, topodas de televisão, fonógrafo* elétrientes de petróleo
cos, combinações radio-televisào-fonópões, líquidos dentifrícios, em pasta. em
.
grafo
.
sabão, em creme. em elixir e 'em pó.
Termo n.0 584,205, de 25-3-1963
liquidos
para
ondulação.
permanente,
(Prorrogaç:o)
• Termo n.°. 584.213, de 25-3-63
Imperial Chemical Industries Limited lixas para unhas, laquê. óleos para o
Indústria e Comércio Panto Quimica
tabelei,
pada
e
pós
para
dentes,
perfu•
Ltda.
Inglaterra
mes, petróleo ara uso de toucados,
São Paulo
pastas e pó para as unhai, ou-poria
pata pó de arroz, papéis perfumados.
carminados, e com pó de arroz pentes.
pomadas perfumadas para o embelezaClasse 1
mento da cutis. pon-pons, pó de
Matérias corantes; tinturas, não minearroz
1
rais e não para fins de tOucador: tubaClasse 1
Classe 36
tancias quimicas usadas nas indústrias Absorventes, acetona, ácidos acetato', Para distinguir: Artigos de vai:aliaria
Indústria brasnetra
para o tratamento de testeis e lates de atentes quimicos para o tratamento e e roupas feitas em geral: Agasalhos,
borracha, mas nao incluindo negro de coloração de fibras. tecidos, couros e aventais. alpercataz anáguas, blusas.
C'e sse
fumo nem incluindo quaisquer artigos celulose: água raz, álcool, albumina, boda, botinas, blusões, boinas, baba. Para distinguir; Sabonetes sólidos, hinanilinas,
alumen.
alvaiade
alvejantes
doures, bonés, capacetes, cartolas, cara
da mesma descrição que negro de fumo
dustriais, alumínio em pó. amoniaco, poças, •casaco coletes, capas, chalra quidos. pó. creme, blocos e bolas, naTermo n.• 584.208, de 25-3-63
anti-incrustantes, anti-oxidantes, anta. éachecole, calcados. chapéus, cintos bào em pasta e em barras. sabão em
para barba — cremes para o
(Prorrogação)
- corrosivos. anti-detonantes, azotatos cintas. combinações, corpinhos,. calças bastões
'lenirei - Cie . G. ni b . H..
água acidulada para acumuladores. de senhora* e de crianças, calções, cal* rosto e barba, pinturas em liquido, pó
Alemanha ‘'
água oxigenada para fins industriais, ;as, catingar., camisolas. camisetas,' cue- ou concretas para coloração dos labiais, •
amónia: banhos para galvanização, ben- cas ceroulas, colarinhos. cueiros; saias. olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
zinas, benzo] betumes, bicaroonato de casacos, chinelos, dominós, achariam pomadas fixadoras para bigode, cosme.
*ódio, de potássio car virgem, carvões, fantasias, fardas para militarem cole. ticos, brilhantinas liquidas e concretas,
carbonatos, catalizadores, celulose, cha- aia* fraldas, galochas, gravatas,. gGt• aguas de colonia e de toilette. pó de
•
pas fotográficas,, composições estintores 108. fogos de !ingeria, laqueias; arquem arroz, comprimidos e em tabletes, tinlasse 4,4.;
corantes, creo,sotos; descorantes., deldn- luvr.s, ligas, lenços, mantas melas turas para cabelo, dentitrido em pó,
Para distinguir,: Sabonetes sólida:a, „lí- erustantes, dissolventes: emulsões loto. malas, mantas: mandrião. mantilhas: pa- liquido, concretos e em pasta, sabões
quidos, 06; mate: Moçoi boiai,' ai- afaima ateaotre, éter, esmaltes, estes- letós, palas, penhoar, pulara., pelerinaa dentifricim emendas, talco perfumado.
_
firmo. a.° 584.202, de 25.34963
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Têrrao
584.220, de 25-3-63
lhas para jantar, toalhas para chá e
para enzbe.esamenio aa pese,
ibampoo liquido, po ou concreto, tona 4smaralaviacnacio Produtos • Para La- café, toalhas para banquetas, guarnivoura Ltda.
ções 'Para cama e mesa toalhinnas
ass e vigores para cabeio e pele, depiSão Paulo
- (cobre pão)
aw.r.os em aqui.a. pó au concretos,
madas, vernizes, tOaletes, lapas, puTèrmo na 584.225, de 25-3-63
a, licitados 4 esmaltes para limpeza
AMARAL
Refrigeração Treanepohl Ltda.
kl 4- C- 1-11W
F
, tes unnas, aguas de garra, sachem para
Santa Catarina
sertumar quarto, em pastilhas, tabletes
PRO0i1TOS
i em pó, preirraoos limados, em pó e
PARA LAVOURA LTDA.!
st :nadas para evitar o suor, vaselina
Nome comercial
perfumada, sais para banho
kplida

Junho de 1963 2161
as. 584.230 a 584.236. de
25-3-63
Atnilca rde Souza Menezes
Guanabara

Térmos

AV: CENTENÁRIO

RIO

poj

Tearno n. 9 584.214, de 25-3-63
lavoinca S. A. rund.ção de P eç as de

Precisão
São Paulo

PREC1NCA S.A.
undição de Peças'
de Precisão
-F

Termo n. 9 584.221, de - 25-3-63
Companhia Brasileira de Roupas
Guanabara
rRORROGAÇÃO4'

j4A.XPDRI,
Industria Brasileiiiii

"""'" ".`" ; jndustria B rasileira,
Classe 8
Refrigeradores em geral, rádios, acessórios
Termo n. 9 584.226, de 25-3-63
Praesto Propaganda Ltda.
Paraná

Classe 36
Artigos de vestuários, roupas feita;
semi-confeccionadas ou sob medida,
termo n. 9 584.215, de 25-3-63
para- homens, senhoras e crianças; a
Pca,c-inca S. A. Fundição de Peças de saber: Agasalhos feitos de peles nana
Precisão
rale ou/ artificiais, anáguas, aventais,
São Paulo
batas, babadores, blusas, blusões. boa
nas, bonés, boleros, cominaçaes, casacões, capotes, calças, calça-saias, afane..
los, cintos, cintas, camisas, camiseta;
calções, cartolas, coletes, corpinhos, ceroulas, cuecas, colarinhos, cueiros,' chaClasse 33
péus: dolmans; echarpes, estolas; farda
Fundição de peças de precisão
pacatos; gorros, galochas, gravata;
Classe 31
guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; leis
;Irarmos J18. 584.216 e 584.217, de
Para distinguir; Albuns, jornais, publiços,
leques,
terçaria,
ligas,
libres,
lia25-3-63
genes; mantas, melas; palas, paletó; cações em geral, programas radiofóniNabilca de Bebidas Delicia Ltda.
pantufa,
pijamas, peignoirs, punho; cos, programas televisionados, peças teaParaná
trais e cinematográficas, revistas
peitos e peitilhos para camisas. pelera
nes, polainas, ponchas,, pullovers;
Terno n.° 584.227, de 25-3-63
monos, quepis; . regalos, robe de chada
Laboratório Liliocal Ltda.
bre, roupas de brim para o trabalho,
RIO de Janeiro
roupas feitas para crianças, roupões de
banho; saias, sapatos, sandálias, sola
déos, shorts, 'sungas, slacks, 'susteres,
Classe 42
soutiens, sobretudos; tra.
agaeraente, bitter, chopp, cervejas, co- suspensórios,
jes, ternos, toucas, tailleurs, turbantes;
afogues, gin, genebra, vinhos vermoue uniformes, uniformes para empregadas;
tes e rum
a
vestidos; xales
Classe 43
Refrigerantes em geral
Indústria Brasileira
Têmos as. 584.222 a 584,2224, de
.25-3-63
•
taramos as. 584.218 e 584 .219, de
Companhia Brasileira de Roupas
Classe 1
25-3-63
Guanabara
Sal mineral para preparação de água
Olsos São José S. A. Indústria e
mineral artificial
Comércio
r'PRORROGAÇA-0
São Paulo
Têrmo na 584.228, de 25-3-63
Indústrias Reunidas Irmãos Spiaa S. A.
• São Paulo
Nome comercial

riSecined

co

idrovita.

SÃO JOSÉ

INDÚSTRIA BRASILEIRA

DUCADÕ,

Mustria Brasileitza•

Classe 23
Tecidos •
Classe 36
,aubatancias e . preparações quinai:as
asadas na agricultura, à saber: adubos. Para distinguir: Aventais, blusas, ala.
adubos artificiais para o solo, almas Oen, boinas, botas, 'babadouros, casa
r usbàtz•
ara fins agricolas, bactericidas, ceras coa, coletes, capas, chales, cachecol;
ara enxertos. cianamide de cálcio calçados, chapéus, cintas, combinações,
mo adubo para o solo, defuanadares, corpinhos, calças. calções, camisas. casinfetantes asados na agricultura e mlsetas,'camisolas, cuelas, ceroulas, cal,
taa horticultura, escórias básicas para ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
adubos, essências para exterminar ani- cueiros, casacão, dominós, echarpes,
Classe 33
anais e plantas daninhas. extratos de fraldas, galochas, gravatas, gorros. I
Titulo de estabelecimento
,e3
uassia para fins horticolas, fertilizan- gastas, luvas, ligas, lenços. leques
triantós,
meias.
maillots,
mantas,
man,
para o solo formicida, guano. tnsemalhas, paletós, palas, penhoar
Termo n. 9 584.229, de 25-3-63
fugas, massas para enxerto& pastilhas driáo.
peugas,
puloveras,
ponches,
pelerinas
Ótica
e Comércio Carvalho Reis S. A.
para -destrui- insetos, areparaçóes para
polainas, pijamas; punhos, robe de
Guanabara
tl'i
*reservar
o solo, preparações para des - chambre, sobretudos. suspensórios, sou.
Ir insetos, hervas e plantas lana
Cens, tailleurs, toucas e vestidos
alaa& sais para fins agricolas. sais para
Classe 37
ilas hortIcoMs, substanclas—quimicas Roupas brancas, para cama e mesa:
rara destruir insetos, hervas e plantas Acolchoados para camas, colchas, coaninhas, venenos contra e vermina. bertores, esfregões. fronhas, guardanaveneno* para insetos e alagai
•
pos, jogos bordados, jogos de toalhas,
N....rt5 MEC ./0
n
contra lagarta*
lençol-s, mantas para camas, panos para Lentes e vidros para óculos e Inoculas
Classe 41
coai:lhe e P alma de pratos.' toalhas de coen aa4 JIM grau, brancos ou sol:MA:loa
mosto, e basdaza torakess de masa, toaOlcos cbmestivair
e. luras

- Classe 2 -

4

INDÚSTRIA BRASILEIRA'
Classe 17
Para distinguir máquinas e instalações
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correspondência, almofadas para carimbos e para tintas, abridores de cartas, arquivos, apontadores.
berços para mata-borrão, borrachas.
brochas, canetas para desenaos, cortadores de papel, colchetes. carimbadores,
cestos para papéis e correspondência,
classificadores, caps, coladores. canetas.
Compassos, cofres, canetas tinteiros, canetas esferográficas desenhadores, datadores com minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros, espátulas. furadores, fusins, fichários, fitas para máqui-nas de escrever, fichas para arquivos,
máquinas para escrever, calcular, e somar, fitas gomadas, máquinas para
grampear, goma arábica, pornadores,
.grampeadores, grampos e ganchos para
escritórios, gis, godets, instrumentos de
escrever e de desenhos, lápis lapiseiras,
molhadores, mata-borrão, máquinas e
apetrechos para apontar lápis. mapotecas, metros para escritór i os e para
desenhos, papel carbono, perfuradorea"
pastas para escritórios, com fechos de
metal, pastas para' escritórios, com fechos de_ metal, porta-tinteiros, portalápis, porta-canetas, porta-carimbos.
porta-cartas, porta-blocos, penas, prensas, pincéis, prendedores de papéis, percevejos, réguas, stencis, separadores
para arquivos, sinetes. tintas para escrever, tiralinha, tintas para carimbos.
tintas para duplicadores, ancas para impressão, tintas para desenhos aparelhos
para tirar cópias, pastéis de tintas para
escrever e desenhos, máquinas ae endereçar, máquinas registradoras
Classe .41
Balas, bombons. botnbocacios, biscoitos, bolachas, bolos, bolos- gelados.
balas de mascar, caramelos, chocolates, cacau, confeitos, crocantes, drops,
doces de leite \ simples e compostos.
doces de frutas em conservas preparadas em massa, em calda, em coa- servas, em compotas, e em geléias.
doces, doces gelados, doces de amêndoas, de amendoim, de nozes. de castanha, e de frutas secas coertos com
chocolates, frutas secas, passadas e
cristalizadas, geléias, goma de mascar,
pralinés, pastilhas, puxa-puxa. pirulitos,
pudins, panetones, sorvetes. torrara
' torradas
Classe 42
Aguardente, aperitivos, bitu, conhaque,
cerveja, ferro-quina, fernet, gim; licores,
quinados, rum, vermute, vinhos espumantes ou não uisques e vodka
Classe 43 - •
Aguas gasosas, águas gasosas artificiais.
caldo de cana, guaraná; laranjada, limonada, refrescos de morango. de cereja,
refrigerantes e tamarindo
Classe 44
Tabaco, fumo em corda ou picado,
garros, cigarrilhas, charutos. cigarreiras, cachimbos, Ia:Melros e, piteiras
Classe '46
Amido, alvejantes, rinha agua de lavadeita, laçava saajtásia, casa para assoa/40,s, clatergenasa. esponjas de aço. f6s1oros„ lialvoa, lassa lá de aço. poma- ,
44

P.", asiquio;‘, pseNt de, -aça

-s

.

o

•
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Termo it.' 584.240, de 25-3-63
parados para polir e limpar madeiras,
$t. Azules Board Mill Company,
vidros, metais e objetos, panos para
Limited
polir e para limpeza, Panos ie esmeril
Inglaterra
e material abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos, sabões em
geral, sabões em pó, em flocos, saponageral, sabões eia pó. em flocos, saponáseos velas e velas a base de
estearina
Classe 6
Classe 50
Máquinas para fazer papel e papelão e
Cabeçalhos de envelopes, Je cartas e
partes integrantes das mesmas
de faturas, contratos, apoia:as, notas
nano a.* 584.241. de 25-3-63
e cheques em geral, siada a espécie de
C.onfecçcs Belfrance Ltda.
impressos, folhetos, anuários e livros
Rio de Janeiro
elacionados com negócio banaário, crediticio. de corretagens, financeiro e de
,ainércio nacional e estranéeiro

1NVERFORM

Ciasse 32
Titulo de estabelecimento
Tétano na 584.238. de 25-3-63
José Igt‘acio da Silva

Guanabara

PRORROGAÇA0

Termo n.° 584.249, de 26-3-63 Restaurante Myosotis Ltda.
São Paulo

mimaria
' Ind.. Bra
Classe 41
.
Pimentões e beringelas; recheadas, batatas fritas, rnaionezes, rizotes, lasanhas,
rnacarronadas, feijoada, arroz de braga.
arroz, bife a milaneza, bife a cavalo,
a portuguesa, ravioli, churrascos e
gnocabi
"farino n.' 581.250, de- 26-3-63
Met.aaasiaa Mabal Ltda.

S.-a) Paul,-

Casse 36
Art,., , ,sria classe
Têrmo n. 9 584.242, de 25-3-63
Viaçao Brasileira Ltda.
- São Paulo

VIAÇÃO
BRASILEIRA LTDA.
Nome comercial

Tarem) na 584.243, de 26-3-63
Pote! —' 5. C., Ltda.
Sao Paulo

'ROTEL
Classe 33
Titulo
Tênmo n. 9 584.244. sie 26-3-63
Ar-Pin inchistaa eCc
. n11 , r^ — r 'São Paulo

ÁR
Ind.. Brasileira'
Classe 48
Classe 29
Para distinguir: Sabonetes salidos. hquidos, pó. creme, blocos e bolas. sa- Espanadores comuns, lambazes, vassouras e brochas
bao em pasta e em barras, sabão em
bastões para baraa — cremes para o
Têrmo n. 9 581.245. de 26-3-63
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
Açonel Comércio de Asom Ltda.
ou concretas para coloração dos labios
'AÇOREI
olhos e sobrancelhas, extratos, loções
pom adas fixadoras para bigode, costas.
ind.. Brasileiro.
ecos, brilhantinas liquidas e concretas
s . 5s)
aguas de colonia e de toilette. pó de
Impressos
arroz, comprimidos e em tabletes. tintaras para cabe/o. dentifricio em pó
Termo n.° 584.246, de 26-3-63
liquido, aoncretos e em pasta, satões
Priqor5fico 2.5
11N) Ltda.
sentifriciosi, essencias, talco per/anilado
eaa
aguas para e :ibelesamento da pele.
pé ou a:assaco. tardshataloo liqu,
e vigores rar: cabelo e peio dept. pó ou concret
41
ettt . .q14
iaaaar
andas, vernizes. tabletes, lapis. pas- Presunto. salame, salsicha, mortadela,
líquidos e eonaltes para limpesa linguiça, paio. banha, carne seca, chouriço, alheira e toucinho
unhas, águas dc quina sachets para
arfumar quarto. em pasalhas. tabletes
Termo n. 9 584.247. de 26-3-63
' em pó, prearados liatadas. era ma e
t
Ler Kal Ynen NC; Wah
Pon adas para ,vitar o •tuor. vasalima
SNo Paulo
perfumada. sais para banho

5
, oaaas
Aço. ,Ilpaças, „Ler :;lio 01"ç
to, e.:ainilto. níquel
bo. cobre, latão
n1,t)
•••••-•'

Eral - — Comércio e Representaçad
de Prosados Químicos Ltda.
Saco Paula

—
ertass,

-*

Tênno n. 5S4.251, Je 26-3-63
Gonfecçõss 'Ia Plata" Ltda.
São Psulo

Lit. PLATA

facas, facões. ferramentas
perfurantes, desbastantes
carti
aliaall:
foices, furadores, fechaduras, ferr
fivelas, fôrmas para bolos. para
funis, ganchos, graminhos, abria
dores de latas, farras, jogos de duma,
de parafusos. Látninas e 161bas de sem
batas, lampiões, latas para comestivelê
e para lixo. charneiras e dobradiça&
machadinhas, martelo, pequenas molaik
terragess para peças de mobiliária,
cinzéis. escarnadores, punhais. pás, Pie
nelas, paraftsros, pinos e contra Mc*
serras, serrotes, tesouras, terçados, trio,'
chantes, tachos, torquezes, trilhos.
verrumas
Tértno n.° 584.255, de 26-3-63

Braeiloirs

Térrno n. 9 584.237 de 25-3-63
Amilcar de Souza Meneras
Guanabara

,SHOW CARNAVAL
IV: CENTENÁRIO RIO

Junho de 196"

•

ind. Brasileira

Cl-.'
Para distinguir: A,. otais, blusas, blua
sões boinas. botas, babadouros, casacos, coletes, capas, abales, cachecols,I
calçados, chapéus. cintas, combinações.
corpinhos, calças. calções. camisas, camisetas. camisolas. cuelas, ceroulas, calças de senhoras e de crianças, colarinhos.
cueiros, casacão, dominó.% echarpes
fraldas, galochas, gravatas, gorros, laqueais, luvas, ligas Icnços, leques,
mantós, meias, maillota mantas, ;nato
driao, malhas. paletós, palas, penhoar.
peugas. puloveres. ponches. ptierinas,
polainas. pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos. suspensórios, sou..
tens, tailleurs, toucas e vestidos

Tértno n.° 584.252, de" 26-3-63
Arroseira Paulofarierise Ltda.
ST,o P,Jui()

ELLTLOPIIIIENSI
Ind. Brasileira
CI,sRe 41
, Arroz

5)

Impressos
Têrtno n.° 584.256, de 26 - 3 - 63
Auto lalecan.ca Banas, Ltda.
São Paul

BBNIFICP
r;
ind. Brasileia.
Dk.

Impressos
534.257, de 26-163
Têrmo
Limaciora Samiteco -Ltda.
Sao Paulo

SA.MIMECC
Ind. Brasileira.
C asse -_"n .
Itnreasos
Tèrmo na 584.258, de 26-3-63
Eletro-Ferragens Dotta Ltda.
São Paulo

DOTTA
BRASILEIRA
Cli'SCS

8

Para distinguir: Artigos e aparernos elétricos e eletrOnlcos etn geral: aparelhos
e artigos para instalações elétricas e

h;dráulicas: conjuntos de p eças óticas
---óticas formando diversos aparelhos de
Tarmo n. 9 584.254. cie 26-3-63
Indastria e Comércio de Artefatos de atice: instalações elétricas e artigos elétricos e eletrônicos para autemóvels;
Metais Pac_oeli Ltda.
aparelhos e acessórios de rádios; apapniito
relhos e instrumentos dinticos: instrumentos de prec:são: Instrumentos científicos: acendedores, acendedores ele'
Brat:al
eira
tricos, acumuladores elétricos apitos.
C1.-se 11
aspiradores de pó. nauccedores. ahatPara distinguir: Perrainentus manuais,
fours, alto-falantes. antenas. acumuladoferragens,cutelar:a e pequenos meigos
res amplificadores. anetnôtnctros. naipela metal comum, da indústria e comér- remetros, assadeiras elétrica!, "anatadocio da requerente. a saber: Tarrachas
res de microscópios. agulhas para foneo
e machos para Fazer rosca. braçadeiras
mofos, nas/acedo-as de ambiente. alamartigos de metal p ara 'anelas portas
relhos de contrôla e rodicia aparelhos
escadas e cortinados, afiadores, aldrade expurgo de contra l e e medida apare.
vas. alavancas, alicates, autuotolias
the, de expurgo nalasado na l aaarza e
ancinhos. anais Para chaves, chaveiros
desinfecção de sentinas mictamos •
tachas. argolas. armações de toldas
outros °cals. aparehos de tgacões para
aros, rebites, arruelas. atiçadores aze,
'landes para banheiros. anaralhos de
teiras, laminas e navalhas de barbear
ar refrigerado. apareaos de ar condibrocas, buris, bainhas, baldes. bacias
Têm° n.° 584.239, de 25-3-63
t
g
A C la
cionado. aparehos de ata trasan aparehalmázios, bicos. aliava e pontas ale
Sestiter Limited
hon autornaticoa para descarn.R de água.
C i saras 41
atacadores para 'sapatos, bisnagas, aorInglaterra
Pastéis, croquetes, cum:idas
ta s . borboletas. botões, puxaaores, bra. relhos de re frigeração refrioeradores
ços para cabides e prateleira*. (Rafae- !. éguas de aço. rádios. saneares reatoTêm° n. • 584,248, de 26-3-63
res. ralava rece p tores rega a nrea auto.es c h aif rad ores. cortadores. cravado ..
Bar e Cafa Conde de Marialva Ltda. res. cunhos, cabides cabos, caçarolas rnat "s ' "
16glas. rel '" nic' s 4s Pont°
redutores.
res1stancias (.1én-tens.
.o Paulo
cadeados, caldeirões, canos • tuia de viga.
registros
para
Água. registros p ara CZ4-•
Classe 16
ou ,adroes
cantoneiras.
alças.
pegado-es
aterials não metálicos (n3-o %cudo da
cintes p ara caixotes. coadores colhe- ials e CornpOrt.7, 5 recentores de MIS.
tureza
de
tinta)
para
assoalhos
reg
. cotovelos. enn ilas cli‘pideiraL des. reatores para luz fluorescento raostatos.
t
não
-egistros Para vapor. renistras aaa
!píso s e ladrilhos, placas ou chapas,
cacadores, debruns, dedais, enxós esp ara banheiros, Noere l n q 1-,,laeclouros.
itálicas para assoalhos; e coberturas
cortadores, elos eiosadr
ia
cumadeiras
es
Classe 50
expeuia8. estiewdoees. inpremedare, para lavatartost e para mas secadores
tawstimentos para 2stoalhoi "la oboé)
Imprimo.
"- para cabelos, potencitinetros, aorvetel4, •

28 DS JULHO
Ind. Brasileira •

Es.

In r. Bra ael ra

,FLORV1NYL

O
Ind. Brasileira

PÁCOR_
Ind.

AN.

•

DIÁRIO
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ras, sincronizadores, sextantes, selecionadores, &toes, sereias de alarme, apa
reguladores aucomaticos ou uau, aparelhos de teievisao, teieuplas, telemetroa
•
tas:nadas, telestupius, teodolitos, memgratos, tennumetros, tomadas de corpentes, aparemos de teiegrato sem no
• 'lansiormaciores, trenas, torradoes de
C .• iereals„ torneiras' de compressão, tor
."-• 'cidras de alta pressão, torneiras com
dispositivos para aquecsuento de água
r
iteletopes, telescopios, transmissores, toca-discos autoinatmos ou não, tubos
'relhos para suidar, soquetes, sinaleiros,
'conduites, terminais para baterias. vol.
timetros, ventuadoies e válvulas
Ténno n.9 584.259, de 26-3-63Prodetur 'turismo Ltda.
São alaulo

PRODETUR
.- Classe 32

Almanaques e revistas ara turismo
•
Termo n.9 584.260, de 26-3-63
Polipe Polidora de Pedras Ltda.
São Paulo

OFICIAL (Seçãc III)

584.264, de • 26-3-1963
Tarmo
Clektralack Materiais a;olantes Ltda.
São Paulo•

•
bras.
•

•

Classe 3 Tinta aso'/ ate pa ra condutores
elétricos.
Tarmo n.° 584.265, de 26-3-1963
Telefónica São Joaquim da Barra S.A.
. São Paulo
'.SX0 JOAQUIM

DA BARRA

Classe ti •
Materiais e equipamentos teleiaamos
_ Tatuo- n.° 584.266, de 26-3-1965
Cia. Técnica e Comercial Brasiliense
;

POUPE
ND. BRASILEIRA
Classe 4
!atiras em geral em bruto -ou polidas
mis como, granito. arenitos, mármore
Termo n.9 584.261, de 26-3-63
Argenbrás — Transportes Ltda.
São Paulo

ARCENBRAS
TRANSPORTES IRDA:
Nome comercial
Tatuo n. 9 584.262, de 26-3-63
Argenbrás
Transportes Ltda.
Sao Paulo
V ' ARGEXBILLS

Ind. Brasileira;
Classe Sb
sa. Impressos

Tèrmo n. 584.263. de 26-3-63. :Eletrônica Lorenço
Pires Ltda.São Paulo

LORENÇO (Sc PLUS'

Tnd. Brasileira
•

aNne

8

Para distinguir: Artigos e aparemos eletacos e eletrônicos, aparelhos de utilidades domésticas, acumuladores para
frig graçáo-, aspiradores. de pó, aquecedores, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos,
aterias, balcões frigoríficos, balanças,
t atedeiras, condensadores comutadores,
campainhas elétricas, chuveiros elétricos, coqueteleiras, discos gravados, estufas. enceraciciras, expremedares • elétricos, fornos elétricos, ferros elétricos de
engomar e passar, fios, fonograSas, fogareiros elétricos fervedores. firmas
elétricas, máquinas fotograficas. geladeiras. garrafas térmicas, liquid'ficadores
elétricos, microfones, refletores relógios,
regadores- automáticos, resisténcias elétricas. radio conjugado ou não com tcnogrJ los, panelas elétricas, soquetes
sorvetairas, sereias de alatine.. transformadores, teletones, tertnometros, televálvulas
ventiladares . ,
,
,
.; • visores

.ae 50
linpre,..sos em geral
Tarrno n.0 584.267, de 26-3-1963
Indústria Paulista de Adornos Lida;

PAULISTA
IND. BRASILEIRA

Classe 13 Artigos preciosos, semi-preciosos e suas
Imitações como,adornos: • Alianças. anéis
alfinetes de gravatas, argolas, aros,
aboteoaduras, adereços, brilhantes, brincos de orelhas. broches, braceletes. baixelas, balagandans, bandeias, baldes,
correntes castiçais, chatelenes, colares.
cordões camafeu, cruzes, emblemas, me-;
dalhas, ouro lavrado, pedras para anéis,
pedra para jóias, pérolas, pulseiras,
rubis . e safiras
- a,
ramo ta° 584.268. de 26-3-1963
Takeji Minato
•
São Paulo

NIPON
IND. BRASILEIRA

Termo n.9 584.269, de 26-3-1963
a
Alvaro Catharino
São Paulo

- Nal:URINO
Ind. Brasileira
Classe 34
Consoas, cortinados, paissadeiras
_e • tapetes

Termo n.o 584.274, de 26-3-1963
Termo n.° 584.270, de 26-3-1963
Dimabras Distribuidora de Macas:nas e Diosalvas Distribuidora de Máquinas e
Veículos Ltda.
Veículos Ltda.
São Paulo
São Paulo
Classe 21'
Alavanca de freio, amortecedores, narras de eixo, barras de freio, braçarleilaSUBRAS
ras de mola, braçadeiras de eixo, cape,Ind. Brasileira,
tas, carrocerias, freios, molas e
paralamas
Classe 7
•Tarcrio n.° 584.275, de 26-3-1963
Máquinas e utens.lios para serem asa- • Sbravat f,j Souza Ltda.
dos exclusivamente na agricultura e
São Paulo
horticultura a saber: arados. abridores
POMBAL
- 4
de sulcos, adubadeiras, ancinhos macaBrasilelra
nicos e empilhadores . combinados
arrancadores mecânicos , para agricultuClasse -40
ra, batedeiras para cereais, bombas Acolchoados para camas
para mópara adubar, ceifadeiras, carpideiras. veis, almofadas, aparadores, armárioi.
ceifados para alfoz, charruas para agia- balcões para venda, para móveis e
culutura, cultivadores, debulhadores, berços, biombos, cabides, cadeiras, c&
destocaciores, desentegradores, esmaga- mas, canapés, catres, colchões, colchões
dores para a agricultura, escarriticado- de molas, cómodas, conversadeiras, cores, enchovadeiras, tacas para máqui- xins, divâns, enxergões, escabelos, esnas agricolas, ferradeiras, gadanhos, tantes, gabinetes de telefone, guarda.
garras para arado, grades de discos cômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
ou dentes, 'máquinas batedeiras para de sala de jantar, mobílias de quarto,
agricultura, máquinas insetitugas, ma.
poltronas, prateleiras, sofás e
quinsa vaporizadoras, máquinas de
sofás-cama estofados
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perçuradoras para a agriculTermo na 584.276, ; de 26-3-1963
tura, máquinas de plantar, inotochar- Dlmbras Distribuidora 'de ,Máquinas
ruas, máquinas regadeiras. máquinas oe
•
Veículos Ltda,
roçar, de semear. para sulfatar, de
São Paulo
tosquir, de triturar, de esfarelar terra,
Classe 6
para irrigação, para matai. Formigas e Para distinguir: Máquinas e partes de
outros insetos, para burrilar e pulveri- máquinas para todos os fins industr,aia:
zar • desinfetantes, para adubar.. Para Máquinas de rosquear, serras mecâniagitar e espa lhar palha. para colher cas, motores elétricos, alternadorea feralgodão, para colher cereais, máquinas ramentas e placas para tornos, geraamassadoras para Fins agricolas, de dores para corrente continua e alter•
cortar arvores, para espalhar, para ca- nada, plainas, máquinas de lurar e cenpinar, máquinas :ombinadas para se- trar tornos mecânicos, prensas mecânimear e culturas, de desbanar, para CD. cas, máquinas amassadeiras, misturado.
tilar, máquinas e moinhos para forra- mas e distribuidoras de concreto e
gens, máquinas toscadoras, ordenado- barro, máquinas compressoras. mama.
res mecânicos, raladores mecânicos, ro- nas adaptadas na' construção e conseta
los compressores para a agricultura. vaçáo de estradas; mineração, corte is
sachadeiras. sel.caaelras. segadeiras • madeira, movimento de terra, carrtta
socadores de terra. tosadores• de gra- e couros fins industriais, elevadora. más
ma, tratores agrícolas, válvulas para quinas clesampalhadoras, descascadoras
ansacadoras, brunidoras, classificadoras
máquinas., agricolas
•
ventiladoras, moinhos, para cercam
máquinas secadoras, trituradoras. aul
Tèrmo n.o 584.271, de 26-3-1963
verizadoras fresas, politrIzes, -tranchai
Mecânica Sibras Ltria.
tesouras meckicas, tupias, máquinas ch
São Paulo,
abrir chavatas, marteletes, ventiladores
exaustores para forjas bombas centra
SIBRAS
fugas, rotativas, de deslocamento e a
Ind. Brasileirt.
pistão • para todos os fins, atletas, cal
deiras e turbinas, injetores para cai
Classe 21
deitas, válvulas e transportadores ais
Alavanca de freio, amortecedores, an- temáticos de alta e baixa pressão
teparos, barras de eixo, barras de freio, prensas hidráulicas, martelos mecanicol
braçadeiras de mola, braçadeiras de e máquinas limadoras, máquinas operaeixo, capotas, carrocerias, belos, molas trizes, rotativas ou cortadoras para usa
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
e paralamas
indústrias de tecidos; teares. urdideira.%
encanatórias. espuladeiras, torcedeiraa
Termo n.° 584.272, de 26-3-1963
meadeiras, rolos e roietes, brunidorm
Cerâmica lisa Ltda.
paar cereais, máquinas para fabricas
São Paulo
papel e máquinas para fabricar papel ei
máquinas de impressão, dinamos
• receptáculos
IBS •

Ind. Brasileira

'
Classe 36
Calçados e chinelos em geral

•

Junho de1963 2165

Classe 50
Impressos
Térmo n.° 584.273. de 26-3-1963
- Lanches Pateco Lida .•
São Paula

Termo n.° 584.277, de 26-3-1963
Cinfecções Dinou Ltda.
• São Paulo

DINOU
Ind. Brasileira

.

Classe 36
Para distinguir; Aventais, blusas, blu,
saem boinas, botas, babadouros, casa
!'
?ATUO
coa, coletes, capas. Cardes, cachecol'
Ind. BrasileirP
calçados chapéus, cintas, cornbinaçõea
•
corpinhos, calças, calções, camisas, c&
••
, Classe 41,
' elas, ceroulas, caL
misetas,
camisolas, m
Lanches de: mortadela, presunto, queiças de senhoras e de crianças. colarinho",
jo, salame, salsicha, pernil, churrascos cueiros, casaco, dominós, echarpea
e café em. liqulio
. • fraldas, galochas, gravatas, gorioa,

•
2166 Quarta-feSra 19
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gastas. luvas. Uvas, lanças, leque*, • Tann* is.° 584.284, de 26-3-1963
Têm) a.° 584.292, de 26-3-1963
tnantós, meias, raiaillots, mantas, man. EMTEC — Umpresa Técnica de Assis- Sorsene S.A. Sociedade de Represendriao, malhas. paletós, palas, penhoar,
tações, Serviços e Ne gócios
tenda Comercial Ltda.
.
,
peugas, puloverea, ponc.hes, pelerinas,
São Paulo
São Paulo
polainas, laijatnas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
- fiens, tailleura, tontas e vestidos
SORSENE sik
BrasiSflefre..
SOCIEDADE 1E
a
r
1
Termo mo 584,278, da 26-34963'
.REFRESENTAÇOES;
,,Alumcobre Importação e Indústria
Classe 50
SERVIÇOS E
Limitada'
Cupons de sorteio, bilhetes de loteria,
NEOCCIOS.
São Patão
apólices de SOrteio

'ALMICOBRE
; Ind. Brasileira
Classe dis
Impressos
Termo ri.° 554.279, de 26.-3-1963
Secular Indústria Metalurgica
São Paulo

SECULAR
• ‘4.4a.

Classe 11
Carrinhos para geladeiras, para fogões
e para tnàquinas
' Têm* n.° 584.280, de 26-3-1963
Confeitaria- Cavour Ltda.
SS-o Paula

CAVOCIP
'Ind. 13ra11e/ri
Classe 41
Pão
Termo a.0 584.281, de 2641963
Maria. Rodriguez
São Paulo
CLUB re CIMPO
DOS lurceisus
9asse 33

Termo n. o 584.285, de 264-1963
EMTEC Embpre.sa Técnica de
- Assistencia Comercial Ltda
São Paulo
ISMER SELO
Classe 33
Insiania
Tèrele n.° 584.286, de 26-34963
Empresa Limpadóri, "Pau-Americana'
Limitada
São Paulo

7PAlem.limatiCUA
tInd.
Classe 50
Impressos
Termo ri.° 584.287, de 26-3-1963
Lanches Copacabana Ltda.
'São Paulo

COPACABANi
- j.Brasileirt.

Nonie Comercial
....1n1••n•n••n•nnn•••••n

Termo n.° 584.293, de 26-3-1963
Datle Vedava Antonio
São Paulo

DALLE VEDO'VE
Ind. Brasileira
Classe 7
Máquinas para ropças pa4agens
Termo n.° 584.294, de 26-3-1963
EditAaa Lello Brasileira S.A.
São Paulo
;

PRORROGAÇA

"mito DA
dIi$UtiA

Termo ti.° 584.296, de 26-3-1963 s
'Casa Sérgio Ltda."
São Paulo

R G 'I O
IND ÚSTRIA BRASILEIRA
'S E

Classe 36
Artigos de vestuários, de
Inclusive de esporte e para criançasp
(baldas, cueiros e etc.)
Termo a.* 584.297, de 26-3.1963
"King" S.A. Indústria e Comér lo
São Paulo

Clawe
Para distinguir os seguintes artigos:
Cortinados, cortinas, capachos, encerados, linóleos, oleados, passadeiras, pa.
nos para assoalhos e pareaes. tapetes
Mercearia lbalva Ltda.
Termo n..° 584.298, de 26-3-1963
Beneficio Triângulo Ltda.
•
São Paulo

TRIÁNOULO
Braeileir.

índ•

iNnpizipí,

Classe 41
Arroz

41,144SiL

Classe 32
Para distinguir nina coleção de livros

Termo a.° 584.299, de 26-3-1963
Transportadora Boa Esperança S.A.,
São Paulo

Infantis
Classe 41'
Café liquido. croquetes, 'ewlhada. em»
padas, pizzas e tortas

Termo n.° 584.295, de 26-34963
Supermercado Hamburguesa Ltda.
São Paulo

Termo n.a 584.288, de 25-3-1963
Sorsa:ia S.A. Sociedade de Represen.
RAIIEUROUZS
Urano a! 584.282, de 26.34963
taçbes, Serviços e Negócio?
Terpeaco — Tenaplanagena, Pavar.enCJarne 11
São Paulo
tacão. Engenharia e CoastroVies Ltda.
São Nulo
.
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
,SORSERE
açucar, alimentos para animais, amido,
Te. Brasileira
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
MPENCO
tonas:- banha, bacalhau, batatas. balas,
Ind. Bradaraire
arroz, atum aveia, avelãs, azeite, azeibiscoitos bombons. bolach
. as. baunilha;
Classe 16
Classe 50
aaft em pó e em grão, acacrarão, canela
Para astinguir - materiais para tomamImpressos
em pau e em p6. cacau carnes. chá,
ges e decorações: Argila,a jka, b a~ameias, chocalates. confoRos, cravo,
Termo
n.°
584.289,
de
26-3-1963
tentes, balaustres, calhas, to, cal, Armazéns Gerais Caravela S.A.
cerealS, ontnho. crome de kItc, ctemes
crê, chapas Isolantes, ta:bres, caixilhos,
*Mut-Ideias, erovir...s. compotas, canSão
Paulo
colunas, caibras, caixilhos, colarias, dia,.
ska, coansadas, castanha, eatc4a condipas paa coberturas, edificaçõea prernola entoe para alteamos. colorantes,
CaRIVELA
- dadas, estaque, macas, esquadrias, forchouriças, dendd, dates, coces de fruros, gesso, frisos, gradas, lar.class, Lametas, 'espinafre, asseadas ajeitares, emla, de meta/ ladrilhos, lana" luvas de
padas, ervilhas, movas, extrato de /J.
mate, farinhas alimentIcias, favas, féPanam bile, lajeotas, markt as para:
Classe 42
coastrações, nate:tal contra ano e calor, Aguardente, aperitivos, anis, bagaceira, culas, flocos, farelo, fermentos, feijão.
mosaicos, produtos de babe asfáltiem bater. brandy, 'cervejas, conhaques, farhios, frotas seca*. matanks e cria.
~atos para tornar impercreabilizantes nel, gta, licores, nectar, poncb, piper- talizadzs; 'Oleosa, goma de mascar, goras argamassas de eariento e cal lcdrau- minta, zuni, vinhos, 'vinho vermouth, duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
liCa, pedregulho. placas para pavimengoiabada, geléias, herva doce, herva
vinho quinado, vodka e whisky'
!ação. peças craanuentais de cimento mi
mate, hortaliças, lagostas, finguas, leite,
gesso para tetos e paredes, parquete, Termo n.9 584.290, de 26-3-1963 condensado, leite em pó, legumes em
portas. portam pisos, papel para forrar
:onserva, lentilhas, lin guiça. louro: mas.
Bar e Café "Nosso Ponto" Ltda.
casas, soletras para portas, toolos, tubos
Stio Paulo
' ias, &imanadas, mariscos, manteiga.
de concreto, telhas, tacos, antros da venamirfarina, marmelada, triacandio, masNOSSO POIITO
tÉacão. vigamentos, venezianas e
sa de tomate, mel e melado, mate, masBreei
eiri
fnd.
Mireis
aas para mingaus, molhos, moluscos.
mostrda, mortadela: nen moscada, IMP
Termo azi. 9 5811.223, de 26-3-1963
óleos comestíveis, asnas, ovas:-zes:
Angsl
Antonio Arturo Espdielra Lage,
Classe 41
pães, psit" pr.áinés, pimenta, pós para
Rodriguez Lorena Eladio Vilarelle
Café liquido, croquetes, coalhada, em- pudinm. pickles, peixes, presuntos, paLeobaldi
tês, e petit-ois pastilhas, pizzas, pudim.;
padas. ,pizzas e tortas
4ão Paulo
queijos. inçam balanceadas para animais, reguelibes, sal, 'Saga, sardinhas.
TEMO a.° 584.291, de 26-3-1963
410 RGENTINO
sanduiches, salsichas, mimes sopas eia..
Auto-PAsto Casa Verd eLtda.
latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
Sio Paulo
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha..
Classe 47
rim, tremoços, tortas, tortas para aliClasses: 19 e 41'
amotina ,gas. Óleos tomba:seveis, fico, mento de anianais e aves, torrões, tcaidlubrificam*, si quormiefia
*babo: vinagro

Ind. Biteira

011747
-

,

,c..,-,

fret

Aft:-‘ã
:4:71

441.•n10
Cla %Se 511
O timbre da sociedade a net aplicada
eas papéis de correspondência e conte,
baldada, aos seus veículos e
,anúncios
Termo n.° 584.300, de- 26-3-1963
Vimar Contâbl/ Ltda.
São Panlo
VIAR

•and. zraeileira.
Classe 50
O timbre da tocredade a ser apticecto
em papeis de correspoaciernia a j,
,contabilidade
a
Termo n.° 584.301, de 26-3-1963
.Re‘rigeração Yedd Ltda.
Sala Paulo
,
YUICI

(Ind. gracileiza

Classe d
Balcões frigoraficos, conservadoras parg
sorvetes, geladeiras comerciais e
sorveterias
Termo n.° . 584.302, de 26-3-1963 4:
Telefónica do Salgueiro
Pernambuco
40,

t

F Eot te/4 DO

Nau

sm.eattrw,.

Comercial

• CIAM
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'Termo ai° 584.303, de 26-3-1963
Resisthl .-- Aços de Alta Resistencia
Limitada
São Paulo

zwo§c~.
ladiustrin Draissalad•al

Classe 5
Aços em gerai
Termo n.° 584.304, de 26-3-1963
Normebil — Discos de Alta
Fidelidade Ltda.
São Paulo
•

Classe 8
Aparelhos de televisão, acendedores
elétricos. • aquecedores. alto-aalantes
abai-Jour. antenas, aspiradores elétricos,
aparêlhos elétricos de passar, bússolas.
binóculos, buzinas, aparelhos elétricos
de barbear. cristais de rádio. chuveiros
elétricos, chaves elétricas. churrasqueiras. enceradeiras. Jarros elétricos, fogões. filtros. agrrfaaa térmicas, geladeiras. interruptores, liquidificadores. Lâmpadas, lentes, lunetas. lâmpadas flash,
manómetros, máquinas ialantes, mostradores para rádio. objetivas fotográficas,
para-raimr pikups, pilhas, panelas de
pressão, plugs, propulsores, progetores,
radios. receptores, refrigeradores. relógios, reostatos, resistências, refletores.
relógios sinaleiros, sereias, soquetes.
soldadores elétrico, tranformaclores, torneira elétricas, ventiladores e
vibradores
•
Têrmo d.° 584.305, de 26-3-1963
Marakazu Nishidate
São Paulo

Classe 41
Peixes frescos, em conserva e secos
Têrmo n.° 584.306, de 26-3-1963
Tex S.A. Indústria Texta
São Paulo

Dou

Nome Comercial
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T8rmos as. 583.307 e 584.308, de
26-3-63
She/1 Brasil S. A. (Petróleo)
Guanabara

para veiculas, motociclo, ~avela& •
pana-lamas, varetas de zantroir do
afogador e acelerador

ELVIRA

MOLIN
Clame 17
Para distinguir máquinas e instai:tem
para escritórios e desenhos em 'geral:
Arquivos para correspondência. abam,
fadas para carimbos e para 'latas, abridores de cartas, arquivos, apontadores,
beiços para mata-borrão, borrachas,
brochas, canetas para deseithos, cortas
dores de papel, colchetes carimbadores,
cestos para papéis e correspondência,
classificadores, clips, coIadoreaa canetas,
compassos, cofres, canetas tinteiros, ca.
netas esferográficas desenhadores, data'
dores com minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros, espátulas. lurado.
res, fusins, fichários, fitas para maquia
nas de escrever, fichas pata arquivos,
máquinas para escrever, calcular, e zoa
mar, fitas gomadas, máquinas para
grampear, goma arábica, gomadores,
grampeadores, grampos e ganchos parti,
escritórios, gis. godets, instrumentos de
escrever e de desenhos, lápis, lapiseiras,
malhadores, mata-borrão, máquinas •
aps 1-echos para apontar iapis. mama+
tecas, metros para escritórios e para
desenhos, papel carbono, perfuradores,
pastas para escritórios, com fechos de
metal, pastas para escritórios com Ie.
chos de metal. porta-tinteros, porta.
lápis, porta-canetas, porta-carimbo',
porta-cartas, porta-blocos. penas, preta*"
sas, pincéis, prendedorea de papéis. para;
cevejos, réguas, Manais, saparadorei
para arquivos, sinetes, tintas para eu'
crever, tiralinha, tintas para carimbo*,
tintas para duplicadores, tintas para ima
pre-aáo, tintas para desenhos, aparelhos
para tirar cópias. pastéis de antas para
escrever e desenhos, máquinas de ena
, dereçar. -máquinas regisoradoras

Classe 16
Asfaltos, betumes e emulsões betuminosas empregadas na construaava e decoração de ediffcios, como -também na pavimentação, calçamento e impermeabilização de lages e pisos, estradas de rodagem, ruas, campos de aviação e desPRORROGAÇÃO •
portos e Para revestimentos, isolamentos
e vadações de caixas. manilhas, cabos,
canos, tubos e calhas betume usado
como liga no preparo de macadame c
cincreto; asbestos e materiais de consClassic 1
trução
Substâncias e preparações químicas: usaClasse 21
das. nas indústrias
Veículos e aparelhos de locomoção tesClasse 4
restre, aéreo ou Marítima
Sucstâscias de origem vegetal ou 'miClasse 25
neral, em bruto ou par-inala-age preesrageo-a1a6
paradas, não incluidas em carias cLaases Fotografias, estampas, quadros, pinturas. imagens, cartazes 'e folhas de
Vimos ns. 584.309 e 84.323. de
anúncios
26-3-63
Classe 44
Shell Brasil S. A. (Petróleo)
Artigos para furnastas
Guanabara
Classe 2
Substâncias e preparações quimicas
PRORROGAÇÀ-eN
usadas na agriaultura, al saber: adubes.
adubos,
artificiais para o solo, álcalis
–
pari rins agtirslar, bacteraddass ceras
para enxertos, cianamide de cálcio
como adubo para o solo. delumadores,
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escõriai básicaa
adubos, essências para exterminar a..
mais e plantas daninhas, extratos de
quassia para fins hortico/as, tertillanntes para o solo, formicida, guano.- msetifugos; massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos, .preparações para
preservar o solo, preparações para :lesClasse 17
Tinta para máquinas duplicantras e truir insetos, hervas e- plantas danicera preparada como artigo de escritó- nhas, sais para fins agrícolas, sais para
rio para renovação de estendia
fias boracolas, substâncias químicas
Classe 39
para destruir insetos, bervas e plantse
Pneumáticos e câmaras de ar
daninhar, Venenos contra e acamam.
Classe 41
venenos para insetos e visgos
Óleos e gorduras comestíveis, óleo glucontra lagartas
tinoso e óleo de ssieSa
Térmo n.a 584.324, de 26-3-63
Classe 48
Óleos, petróleos. para anariaS. COStOé- Empresa Exibidora Santa Cruz Ltda.
São Paulo
_ticos, loções para o cabelo e . dentUrícios
Classe 6
Compressores de ar, bombas mceanicas
ou manuais, máquinas para asfaltar ou
CINE SOBERANO
espargir asfalto, motores de combustão
POLO.CAPIT.11
interna e suas partes integrantes, reguladores de pressão. instalações para pulClasse 33
verizar pós ou líquidos máquinas para
Titulo
distribuição de' substâncias veterinauias
e sanitárias
Termo
na
584.325,
de 26-3-63
Classe 47
Combustíveis, gás, querosene, óleos lu- Rivamar Comércio e Indústria Ltda
São Paulo
brificantes, óleos para iluminação e
para geração de força, graxas para
RA
lubrificação, óleos combustíveis, álcool
para motores de explosão, gasolina, carvão mineral, vegetal e de turfa, petrólei. fluido asara amortecedores (fins lnai
Classe 21
larificantes), fluido para freio (fins lu- Freio (parte integrante do veiculo),
brificantes), graxa para veículos
mecanasisio para acoplamento de veiClasse 4
culas ferroviários, orelhas de parada
Substâncias de origem vegetal ou mi- para aparelhagem de tração, amorteceneral em bruto ou parcialmente -prepa- dores de choques, paracroques, carro.
radas inclusive petróleo bruto. cera, ónibus, automóvel, anteparos, auto-caparafina, asfalto, asbestos, alcatrão, minhões, alavancas, alavancas de câmbreu, betume, emulsões beturninams,
bio. alavancas de freios, breques, barágua-rãs mineral e seus substitutos
ras de freio, braçadeiras de mola, buClasse•.3
Substâncias farmacauticas do comércio chas. barcos, barros de tração, barras
da depositante (marca genérica) inclu- de direção, cabos de veículos carrocesive petrolato ou óleo branco, aarafina, rias, chassis, carcassa:, coroas, capotas,
vaselina e geléia de petróleo. .para sa- engates para veículos. engrenagens, emrara usados na medicina e na farmácia, breagem, feixes de molas, hélices, moatialusive como emolientes no preparo las, motociclos, mancais de veículos
pedais, paralamas, porta laterais, pide pomadas, unguentos e pastas
alsões, porta-rodas, parabrisas, para•
Classe 7
Máquinas e aparelhos para use na choques, pistões, rodas, reboques, tamagricultura e horticultura e para dis- bores de freios, varetas de veiculas
tribuição de substancias borticolas bicicletas. motocicletas, retentores, aros
para bicicletas, braços para veiculas,
Classe 10
e instalações pesa fataz crapas circulares para veiculas, cabas
Cara dentária~tolo.

Têrnao n.• 584.326, de 26-3-6.3
Mario Uno
Portugal

Tértno na 584.327, de 26-3-63
Mario Limo
Portuga'

Indüstria Brasileira
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Classe 17
Para distinguir máquinas e 1nstalast5e4
para escritórios e desenhos ta geral
Arquivos para correspondência, almofadas para carimbos e para tintas, abra(
dores de cartas, arquivos, apontadores,
berços para mata-borrão borrachas,
brochas, canetas para desenhos. ctrtas
dores de papel, colchetes, carnnbadores,
cestos para papéis e correspondência,
classificadores, clips, caiadores. canetas,
compassos, cofres, canetas arteiros. ta,
netas esferográficas desenhadares, data.
Arles com minas, descansas para lápis
e canetas, esquadros, espátulas furadoa
res, fusins, fichários, fitas para máq,
nas de escrever, fichas pa sa arquivoT,
máquinas para escrever, caktaar, e UM
mar, fitas gomadas, máquinas parst
qrampear, goma arábica. gateadores,
grampeadores, grampos e ganchos para
escritórios. gis. godets, instrumentos de
escrever e de desenhos, lápis. lapiseiras,'
rnolhadores, inata-borrão, máquinas e
apetrechou para apontar lápis, mama'
_asai

4:‘
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metros para escritórios e para
senhos, papel carbono, perfuradores,
baitaz para .escritórios, com fechos de
ètàI pastas- para escritórios, com fechos de metal, porta-tinteiros, porta1ápis, porta-canetas, _porta-carimbos,
porta-cartas, porta-blocos, penas, prensas, pincéis, prendedores de papéis. perçevejos, réguas, stencis, separadores
para arquivos, sinetes, tintas para escrever, tirai:aba, tintas para carimbos,
tintas para duplicadores, tintas para impressão, tintas para desenhos. aparelhos
para tirar cópias, pastéis de tintas para
escrever e desenhos, máquinas de endereçar, máquinas registradoras
t,ecas.

Térmo n.° 584.328, de 26-3-63
Lanches Caminha Ltda,
São Paulo

CAMINHA,
Classe 41
Para distinguir: Lanches, refeições
prontas; fritaras e' salgados: Croquetes,
thurrascos, cochinhas, carnes, cuscus,
papadas, esfiha, kibes; omeletes, pastéis, pizzas, salsichas, sanduiches, doces,
saladas
Termo n.° 584.329, de 26-3-63
Companhia Calçado Clark
São Paulo

O PREMIADO PÓDE
1SER VOn
Classe 36
Expressão de propagancra
Termo n.° 584.330, de 26-3-63
S. A. Eteco
Bélgica .

4).;4 4

/
OURO

f5

FUNDO AZUL I

Zlasse 11
Arame farpado galvanizado
'Termos as. 584.331 a 589 .342, de-•
26-3-63
À. B. C. Rádio, e Teleisão S. A.
São Paulo
ip

Classe 16

Para distinguir: Materiais ara constru-

Oes e decorações: Argamassas, argila,
azulelos, batentes balaustres. blocos de . cimento, blocos para pavimentalo calhas. cimento, cal, cre, chapas
- .,t solantes. caibras, caixilhos, colunas
.• chapas para coberturas, caixas d'água.
Caixas de , descarga para lixos, tdilicações premoldadas, estuque, multa° de
base asfaltico, estacas, esquadrias, fortos, frisos géis°. grades, Janelas, estru
furas metálicas para construções, lame
pai, de metal„ ladrilhos, lambris, luvas
de SaÇie.
.
= 'kgm lageotas, material leo. • •
.

.

DIARIO OFICIAL (Seção III)
!antes contra frio e calor, manilhas, massas para revés‘imentoS de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base astaltico; produtos para
tornar impermeabilizantas as argamassas d ecimento e cal, hidraulica, pedragulho, produtos betuminosos, irnermeabillzantes, liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação, peças amamentas de cimento ou gesso para tectos e paredes; papel
para torrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquetes
partas, p.orled.s, pisos, soleiras para portas. tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de et:unto: vigas, 'vigamentos, andu
Classe 11
Ferragens. ferramentas : de tóda espécie,
cutelaria em geral-e outros artigos .de
metal.'a saber: alicates, .aiovancas,
mações para óculos, arruelas, argolas.
aldravas, armações de meta:, abridores
de latas, arame liso ou farpado, assa•
deiras, açucareiros; broca, bigornas, bal.
zelar, bandeias; bacias, baldes, bombonieres, bules: cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, cremones. chaves
de parafusos, conexões para encanamento, colunas, caixas de metal para
portões. canos de metal, chaves de tenda, chave inglésa. cabe.,:ões, canetas.
copos, cachepots, centros de mesa:--to.
queteleiras. caixas para acondicionadores. distintivos, dobradiças, enxadas,
mento de a:Mentos, caldeirões, caçara-.
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coaenxadões, esferas, engates, esguichos enfeites para arreios, estribos, esferas
para arreios, espumadeiras. tarastes.
foices, ferro para cortar capins, ferrolhos, facas, facões, fechaduras ferro comum a carvão, fruteiras, Funis, fôrmas
para . doces, freios para estradas de
ferro, frigideiras; gaio +as, grelhas; garfos, ganchos para quadros, genzos para
carruagens:- lnsigdas, liniari, laminas. 11-,
careiros, latas de lixo, 'arras. machadinhas, molas para i portas. molas para
venezianas, martelos, marretas. matri...
zes,navalhas: puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-01o, o sseiras portapão, porta-jóias, palaeiros, panelas: roldaaas, ralos para pias, re pises, regadores, serviços de chá e Catei- serras, serrotes, suchas. sacarrolhas, tesouras, talheres, talhadeiras. torqueoes, tenazes,
travadeiras. telas .de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamentos, trilhos
par aportas de 'correr, :aças. - tavessas.
.turibulosi; vasos, vasilhames, verrumas
Classe .49
Para distinguir: Erinqu.:Js e passatempos a saber: jogas, artigos desportivos e
passatempos. a saber: álbuns para -,recortar e armar, aviões, automóveis
aros, argolas. beecinhos. bonecas. bonecos, baralhos de cartas, bolas para
fiados os esportes. brinquedos cai forma
de animais, balões de brinquedo, bilhares,. brinquedos mecânicos, brinquedos
. forma de instrumentos musicara
brinquedos em forma de armar, brin.'
quedos de -borracha com ou sem assovio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte, cartões para leito. easinkas de brinca.edo. casinhas de armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com folhas para recortar e
armar, calçados para bonecos, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo
copos de dados, caixinhas de música
dados, dardos. discos, dominó& espingardas de brinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas
engenhos de guerra de brinquedo, ler
ie engomar, ferramentas para

ama ao 1903

figuras para jógO -de xadrez, fOgões e papéis sem impressão, papéis em branca
togãotasai de t • -..nquedos, jogos de para impressão, papéis fantasia, menos
futebol de mesa, roelheiras .'ara espora: para forrar paredes, apel almaço co*
ganchos para oesca, guizos para crian- ou sem pauta, papel crepe'', papel de
ças, naae-as isc.s artificia-à seda, papel impermeável, papel em bopar: pasca. jogos de damas, jogos de bina para impressão, pape'. encerado,
dominó, jogos de raquete, 'linhas 'para papel higiênico, papel impermeável
pesca, luvas para box, para esgrima para copiar, papel para- 'desenhos, papara jogador de soco. máscaras carna- pel para embrulho impermeabilizado
valescas, mesas de bilhar, de campista. papel para encadernar, papel para esde roleta, de xadrez, mobilias de brin- crever, papel para imprimir, papel pa.
quedo. miniaturas de utensílios docnés. rafina pai.a embrulhos, papel celofane, ticos, patins. patinetes, piões. petecas. pape' celulose, papel de linho, papel
.planquetas para ginástica, peças de absorvente, papel para eavbrulhar ta»
Jogos de damas dominó e xadrez, pelo- baco, papelão, recipientes de papel, rotas, pianos e outros instrumentos mu gi- setas de papel, rótulos de papel, rolos
cais de brinquedo, pistolas de atirar de papel transparente, - .sacos de papel,
fluas, papagaiai de • papel, panelinhas, serpentinas; tubos postais de cartão,
quebra-cabeças em forma de armai,
tubetes de papel
raquetes, redes c1 e pasca, redes para
Classe 40
Jogos, rodas de roletas, revólver ae Para distinguir: Os seguinte móveis de
antiquado, soldadinhos de chumbo ta- uso doméstico ou residencial: Armações,
boieiros para jogos, tacos de bilhar, prateleiras, balcaes, dispensas, conjuna
tambores para crianças, tamburéus. tos de armários e gabinetes para copa
tamboretes, tênis de MCN1, trens e vias e cosinha, conjunto de sala de jantar
férreas para brinquedos, varas para e dormitórios, sofás, divans. poltronas,
pesca. vagonetes -e aepeana
cadeiras. calsid9, mesinhas, guardaClasse 9
roupas camas, porta-chapéus, artmários,
Para distinguir; Instrumenass musicais berços, conjuntos para praia e Jardas.
e suas partes integrantes; Acordeões, -geladeiras comuns, escrivaninhas,
arcos, bandolai, bandolias. bombo, cheias, travesseiros e acolchoados para
brandi, banjos, baterias; contrabaixos,
móveis
cordas para instrumentos , musicais,' cuiClasse 17
cas, caixa de rufo, clarinetes, cavaqui- Para distinguir máquinas e instalações
nhos; castanholas, cravelhas para instru- para escritórios e desenhos em geral:
mentos, cordais, cometas, clarins, esto- Arquivos para correspondência, almojos - para instrumentos musicais, estan- fadas para carimbos e paratiritas. abridarte, fagotes, flautas, gaitas. guitarras. dores, de cartas, arquivos, 'apontadores,
gonzos, harpas, harmônicas,- maceta, ma- berços para mata-borrão. borrachas,
racas, ocarina órgãos, plfano pandei- brochai, canetas para desenhos, cortaros, palheta, pianos, piano:ai, . pratos, dores de papel, colchetes, earimbadores.
pistão, rabecão, realejos, surdinas, saxo- Cestos para /papéis e correspondência,
fones, titnbares, tamborins, trombones, classificadorei clips, coladóres, canetas,
tarrachas, tambores, trianguios. trombo- compasSos, cofres, canetas tinteiros, canes de varas, violas, violão, violino e netas esferográficas desenhadores, datavioloncelo
dores com minas, descansos para lápis.
Classe 13
e canetas, esquadros, espátulas furado-Para distinguir: Joalheria e , artigos' de res, fusins, fichários, fitas paia máquimetais preciosos, semi-preciOsos, e • suas nas de escrever, fichas para arquivos,
imitações, usados cama adornos, pedras máquinas para escrever, raicalar, e sopreciosas trabalhadas e suas im.atçõep. mar, fitas gomadas, máquinas para
Brincos, pulseiras, broches, anals, abo- -grampear, goma -arábica. gomadores,
toaduras, alfinetes de ,gravatas, fivelas, grampeadores, grampos e ganchos para
braceletes, medalhas, berloques. corren- escritórios, gis. godets, instrumentos de .
tes, estojos para joias e argolas
escrever e de desenhos, lápis, lapiseiras,
Classe 50
malhadores, mata-borrão. máquinas e
Para distinguir: O timbre da firma, a apetrechos para apontar' MO. mapa- •
ser usado em papeis de carta, papeis .de tecas. metros para escritórics e para
oficio, memoranduns, faturas, avisos, en- desenhos, papel carbono. perfuradores,
velopes, cartões comerciais e de visitas,. pastas para escritórios, com fechos de
apolices, ações. debentures, cheques, le• metal,. pastas para escritórios com fetrai de cambio, notas promissorias,_ du- choa de metal. porta-tinteiros, portaplicatas, cheques, e demais documentos lápis, porta-canetas, porta car imbos,
porta-cartas. porta-blocos, penas, prena,
usados ou adotados pela requerente
sai, pincéis, prendedores•de papéis. perClasse 38
cevejos, réguas, stencls. separadores
Aros para guardanapos de - papel para arquivos, sinetes, tintas para esaglutinados, álbuns (em branco), álbuns crever, tiralinha, tintas -pala carimbos.
para retratos e autógrafos, balões (ex- tintas pára duplicadores, tintas para imceto para brinquedos), blocos para pressão, Untas para desenhos. aparelhos
correspondência, blocos para cálculos, para tirar cópias, pastéis de tintas para
blocos para anotações, bobinas, brocha- escrever e desenhos, máquinas de enras não impressas, cadernos de escredereçar, máquinas registradoras
ver, capas para documentos, carteiras,
Classe 14
papel ou papelão, cápsulas de papel, Vidro comum, laminado, trabalhado
caixas de papelão, cadernetas, cader- em Modas as formas e preparos; vidro
nos. caixas de cartão, caixas para pa- cristal para
todos os fins,, vidroInduspelaria, cartões de visitas, cartões comarchas, • cartões índices, confeti, car- trial com telas de metal ou compositolina, cadernos de papel melimetrado ções especiais: ampolas, aquários, ase em branco para desenho. cadernos sadeiras, almofarizes, bandejas, cubeescolares,. cartões ma branco, cartuchos tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
de cartolina, chapas planográficas, ca- de mesa, - cápsulas, copo*, espelhos, esderno.* de lembranças, carretéis de pa- carradeiras, frascos, formas para doces,
pelão, envelopas, envólu-cros para cha- fôrma para fôrmas, fios de ladro, garrutos de papel, encadernação • de papel rafas, garrafões, graus, -globos, haste,
ou papelão, etiquetas, fõlhas indicas, Jarros,' jardineiras, licoreiros, naniadeifólhas de celulose, 'guardanapos, livros ras, mantegueiras, pratos, piras, portanão impressos, livros fiscais, livros de Jóias, , paliteiros, potes,' pendentes, pecontabilidade; mata-borrão: ornamentos' destais, saladeiras, serviços para rede papel transparente; pratol, papeli- frescos, saleiros, tubos, tigelas, travescrimpbt. Numa de avos e *abais. nhos, papéis de estanho e je allaajala, sas, vasos, anilham" vidro para ,v1.-

I
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Tiarno na 584.343, de 26-3-63
&raças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para Sparkler S. A. Indústria e Comércio
de Filtros
automóveis e para para-brisas e
São Paulo
xícaras
Classe so
Para discinguir artigos de macacais e
perfumarias em geral: Almiscar, água
de beleza. Água fadai. água de lavanda,
Água de colônia, armiahos, água de
quina. Água de rosas Água * alfazemas, asneada perfumada, liquida, em pó.
..sna pedras. para banho, brilhantinas,
bandolinaa batons, cosméticos para O
cabelo. pestanas, cílios e bigodes,
graryans cremes para a pele, camans,
cheiros em pastilhas, tas tabletes, em
Classe 8
ieutilhas, am trociacos te em pílulas,
tremes para barbear, sanam* dental. Filtros e aparelhos para sratztsassao de
águas utilizadas em pisri•sast
depaatórtos, desodorantes dás /ventes.
de
perfumes
ectraws,
eito§oa
essências
Tênia° n.° 584.345, de 26-3-63
trame para limpeza -da pele, e para base Ossvaldo Passos Comércio e Indústsia
de pó de arme, esmaltes para unhas,
Minas Gerais
tutano para dentes, cabelo, roupas
Cílios e unhai, Audazes para o cabelo.,
pestana, aios e bigodes, tivelas para
cabelo, glicerina perfumada para
de toucador, grampos para o csbe loj
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem, lança-peelunaes, loções. líquidos dentifricios, em pasta, em
sabá°, em creme, em elixir e em pó,'
líquidos para ondulaçào, permanente,
lixas para unhas, laque, óleo, para ,o
tabelo, pasta e pós para dentes, perfumes. petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. on-pons
Para PS de arroz. papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz. pentes,
pomadas perfumadas para o embeleza'acato da cutia poa-pons pó de
Classe 42
arroz
Aguardentes, aperitivos, anis, bitter,
Classe 15
brandy, conhaque cervejas, essências
rara distinguir: Artefatos de porcelana, para bebidas alcoólicas, gene'arRs. ferfaiança, barro e terracota louças vidra- net, gin, licores, kumel. nectar, punch,
das para uso caseiro, adornos, fins ar- pipermint, rhum, suco de frutas com
tísticos e instalações sanitárias: artefatos álcool, vinhos quinados, vinhos espude ceramica para uso caseiro, adornos e mantes, vinhos, vermoutes e vodka
fins artísticos, alguidares. almofarizes.
assadeiras, barris, bules, bidês, bacias,
Termo n.° 584 .346, de 26-3-63
bebedouros, biscoiteiras, bomixanieres, Snizek S. A.
Indústria e Comércio
andejas, anheiras, copos, consolos, calRio Grande do Sul
,
deirões, cantaros, • cadinhos. cofres,
cubas. compoteiras comedoras para aves,
caçarolas, canecas, centro de mesa, descansa-talheres, escarradeiras. fôrmas, filtros, graus, globos, jarras, jardineiras,
licoreiros, leiteiras, lavatótios, Imante,.
guelras, moringos, tnolheras, nichos, pl.
Classes: 8, 11, 21, 32 't 50
res, pratos, pilões, pratos para ornatos,
Titulo
pias, pinos, porta-joias, potes, portaTermo s.° 584.347, de 26-3-63
toalhas, porta-papéis higiênicos sopeiCia.
F. 1. Burras
ras, saladeiras, saleiros, serviços para
Suiça
refrescos, serviços para frios. chá e,
jantar, travessas, talhas, taças, tojelas,/
vasilhames. vasos sanitários. xicaras

ortowagen

Termo n.° 584.344, de. 26-3-63
Sparkler S. A. Andastria e Comércio
di Filtros
SN:, Paulo

Termo n.° 584.348, de 26-3-63
Minolta Camara Co., Ltda.
laPão

'Junho

de 1963 21t9

Termo n.' 584.353, de 26-3-63
Ordene — Camércio e Paracipaçõe
S. A.
SSo Paulo
aa
.-

JESUIT A
Classe ft
Camara .fotográficas; cortadeiras para
fotografias, liknes saciados, fotômetro&
lâmpadas, ilasb, lâmpadas para progetoras, lentes, lupas para focagem, medi-dores da exposição à luz, obietias fotográficas, obturadores de objetias, projetores, refletores telêmetros, tripés para
fotografias e os demais acessórios de
câmaras fotográficas

',040. (BRASILEIRA
Classe 42
Vinhos em geral
Termos na. 584.354 e 581.355. tre
26-3-63
Cerâmica São Bernardo S. A.
Sào Paulo

Termo n.° 584.349, de 26-3-63
Shell Brasil S. A. (Petróleo)
Guanabara
r:PRORROGAÇÃO.:

1" ft4iJ, BRASILEIRA
Classe 16
Cara distinguir: Moterlais ara constru.
ções e decorações: Argamassas. argila
„areia, azulejos, batentes, balaustres. Na
cos de cimento, blocos para pavimenta,
Classe 1
çáo calhas, cimento, cal, cre. chapas
Artigos da classe
Isolantes, zalbros, caixilhos, coluna*
chapas para aoberturai. caixas d égua,
Termo a.* 584.350, de 26-3-63
caixas de descarga para lixos, ediacaConseratório Brasileiro de Música
ções premoldadas, estuque, emulo ( de
Guanabara
base asfaitico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gêsso, grades, janelas, estruturas metálicas para construções, lamePRORROGACÁC
las, de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junctio, isges. lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para reveatimentos de paredes, madutos de base asfaltico, produtos para
deiras para construções, mosaicos, protornar impermeabilizantes argamassas d ecirnento e cal, hidraulica, pedregulho, produtos betuininosos, ¡mesma•ilizantes. liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentaçào, peças ornamentas de cimento ou gesso para, tectos e paredes, papel
Classe 33
para forrar casas, massas anti-auidoi
• Título
para siso nas construções, parquetes
portas, portões, pisos, soleiras para porTermo n.° 584.351, de 26-3-63
S. A. Fábrica Leite 6' Alves Industrial tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cide Fumos
mento, vigas, vigamentos. vitrês
Bahia
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de porcelana,
faiança, barro e terracota louças vidra,.
PRORROGAÇÂO'`
das para uso caseiro, adornos, fins ar..
Ji
kisticos e instalações sanitárias; artelatoi
de ceramica para aso caseiro, adornos e
fins artísticos, alguidares, abrofarizes,
4.
Grata Leínbrançà assadeiras, barris, bules, bidês, bacias,
bebedouros, biscoiteiras, aombotilerei,
andejas, anheiras, copos, consolas. cala
.1)c;
n deirões, cântaros, cadinhos, cofres,
;cubas, compoteiras comedores para aves,
Classe 44
/caçarolas, canecas, centro de mesa, des.
Frase de propaganda
cansa-talheres. escarracleiras. 'fôrmas, fil- Yip
tros, graus. globos, - jarras, jardineiras
Tôrmo n.° 584.352, de 26-3-63
licbreiros, leiteiras, lavatórios, manta,
Antonio Rodrigues Ferreira
gueiras. moringas. molharas. nichos. pl .,
Guanabara
res, pratos, pilões. pratos para ornatos,
pinos, porta-1°1as, potes, portaÁ Aceda Doutrada plat
toalhas, porta-papéis higiênicos sopeiras, saladeiras, saleiros, 'serviços para
refrescos, serviços ' para frios, chá e
Classes 11, 25, 15. 45 e 46
jantar, travessas: talhas: taças. toldas
-nulo
vasilhames, vezos sanitários. aficaras

Mais

13rÃ

Classe 44
Acendedores de cigarros e charutos,
aromanzadores para fumantes: bolsas
para fumo, tabaco e rapé, boquilhas:
cigarros e chorutos, cachinabos, cigarrilhas, cinzeiros: filtros para piteiras.
fosforeiras, fumo manufaturd90 ou não;
Classe
8 tratamento 'de isqueiros: palha para , cigarros. piteiras.
aparelhos
para
Filtros e
ponteiras de cachimbos. porta-charutos
oiscinas
•águas utilaa-las
porta-cigarros

;
•
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Temo ra, 584.364, de 26-3-63
I
1, fecularia Nossa Senhora dos Campos

n.° 584.356, de 26-3-P
EditOra Abril Ltd•
SãÓ Paulo

Ltda.
Santa Catarina

CLAUDIA-NOIVA 1Fecularia Nossa_Sennora

-:

,.

,

.

,
Classe 32
Almanaques, anüncios, boletins, boletins
Impressos, crônicas, jornais; revistas,
Nome comercial
aças cinematográficas, peças teatrais
ramas radiofônicos e programas
Têrmo n.9 584.365, de 26-3-63
-, .
'de televisão
1 Fábrica de Pasta São Tomé Ltda.
Santa Catarina
Têrcno n.° 584.357, de 26-3-63
Associação dos Criadores de Nelore
do Brasil
São Paulo
,. .

dos Campos Ltda..

NELORE
Classe 32
Pdananaques. anuários, álbuns tn pres.
00s. cartazes. catálogos. ¡amais naci
oda e estrangeiros, publicações impresrevislas . Propaganda em radio,
televisão, jornais, programas radiofônia" peças teatrais e cinematográficas
e revistas
Termo n.° 584.358, de 26-3-63
,Olaria Monte Castelo Ltda.
Santa Catarina

iltotnte eadteto

r

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Tijolos e telhas para construção
Termo n. 9 584.359, de 26-3-63
Comercial Xanserense Ltda
Santa Catarina

Comercial
Xanxerense Ltda.
Nome cOmercial

•

.Têrmo n.9 584.360, , de 26-3-63
Profanos Ltda.
Santa Catarina

caía.
Nome comercial
Têrmo n.° 584.361, de 26-3-63
Incorporações.
õeLdaImportações
,

Santa Catarina

1MPEX - Incorporações.

Construtora
Mondai Ltdi,
Nome comercial
Termo n.° 584.367, de 26-3-63
Agro-Pecuária Paraná Ltda
• Paraná

Agro - Pecuária
Paraná
Classes: 2 e 41
Titulo de estabelecimento

Têm° n.9 584.368, de 26-3-63
A. C. Lehmkuhl é Cia,
Santa Catarina

4-

Indústria Brasileira
Classe 46
Lã de aço e palhas de .aço
Termo n.° 584.375, de 26-3-1963
Pecuária Alvorada Ltda,
Santa Catarina

iv

rada

Indústria Brasileira

Classe 33
Título de Estabelecimento

Termo n.° 584.376, de 26-3-1963
_ Construtora Serrana Ltda .
Santa Catarina

Termo n.9 584.369, de 26-3-63
Oliveira Vaz Tecidos
Representações Ltda .
Minas GeGrals

Construtora
Serraria Ltda:

Noiva

Termo n.° 584.380, de 26-3-1953
(Prorrogação)
Farbwerke Hoechst AktiengeselLsehafi
vorm. Meister Lucius 6 BrunIng
Alemanha

PRORROGAÇÃO

•ARTERENOL
Classe 3
produto farmacêutico destinado a
aumentar a pressão sangullea

Um

Termo n.9 584.381, de 26-3-1963
(Prorrogação)
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
vorm, Meister Luclus
Bruning
.,
Alemanha

PRORROGAÇÃO

Le oanin

n

Classe 1
Agentes químicos 'auxiliares a serem
usados na indústria textil, para ia e
celulose e seda artificial, em particular
agentes para avivar e amaciar; agentes
emolientes para fibras texteis, agentes
quirnicos para apresto
Termo, n.° 584.382, de 26-3-1963
(Prorrogação)

Koh-I-Noor Tuzkarna L. f G
Národni Podnik
Tchecoslováquia

PRORROGAÇÃO .

Nome Comercial
Termo n.° 584.377, de 26-3-1963

Termo n.° 584.370, de 26-3-63
Auto Chapec6 Ltda.
Santa Catarina

COnterelal

arii6

PRORROGAÇÃO

•
Classe 3
Um produto farmacêutico destinado a
anestesia local

Termo n.9 584.374, de 26-3-63
Companhia Metalúrgica Franco-Brásileira (Indústria e Comercio)
Rio de Janeiro

Classe 41 s
Amido de milho, farinha de mandioca,
féculas em geral

'Termo n.° 581.362, de 26-3-63
Madeireira Ula Ltda,
Santa Catarina

= Nome

ser ifaid

Organizações Reco

Classes: 23, 36 e 37
Titulo de estabelecimento

Organizações
Crasal Ltda.

Têrmo n.9 584.373, de 26-3-63
Sebastião _Mendes de Carvalho
Guanabara

Classe 46
Lã de aço e palhas de aça

Termo n 9.584.366, de 26-3-63
Construtora Mondai Ltda.
Santa Catarina

fitiTOCfilti
(-

Nome comercial

Nome comercial

Nome comercial

Termo n.° 584.363, de 26-3-63
Organizações Crasal Ltda. Santa Catarina

'Rodoviária Ltda. -CONTE(.

Indústria Brasileira

Madeireira Ula Ltda". Auto Chapecõ Ltda.
•"'" Nome comercial
Nome comerciai
•

Termo n.° 584.379, de 26-3-1963
Têm.° n.° 584.372, de 26-3-63
Construções e Engenharia Rodo v iária
(Prorrogação)
Ltda . — Contei
( Prorrogação)
Paraná
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
vorm. Meister Lucius fj Bruning
Alemanha
Construç7.-A e 'Engenharia

Fábrica de Pasta
São Tomé Ltda.-

, Importações e Exportações Ltda.-

I"

danho de 196ã

Termo n.° 534.371, de 26-3-63
Madeiras Ltda.
KLM
Santa Catarina

K L M - Madeiras Ltda.
: Nome comerçial •

Madeireira Concordiense Ltda .
Santa Catarina •

Madeireira
Concordiense Ltda.
Nome Comercial •

Classe 17
Borrachas
Termo n.° 584.383, de 26-3-1963
(Prorrogação)
Koh-I-Noor Tuzkarna L.
C
Národni Podnik
•TchecoSlováquip

Termo n.° .584.378, de 26-3-1963
Serigrafia Príncipe Ltda .
Santa Catarina

Serigrafia
Príncipe Ltda\.
Nome Comercial
•

• Classe 17
Lapls de grafite, lapis tinta, Japis
cor, lapiseira com porta-laais oara de. '•
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rias, aparelhos esterilizadores, aparelha
Termo n.° 584.394, de 26-3-63
anti-corrosivos químicos, arsênico, azul
e instrumentos usados na engenharia!,
Richert S. A. --- Calçados
da Prússia azul ultramar, carbonatos
agrimensura geodézia, aparelhos gasei:
Rio Grande do Sul
em geral, charão, cloretos em geral,
ficadores, aparelhos de análises, apare:
corantes, creosoto para indústria, dislhos ozonizadores, aparélhos pasteuri.:
solventes, esmaltes, esmalias químicas,
zadores, aparelhos reguladores e estabtfenol e seus derivados, fumo negro
lizadores da preaaão e do fluxo de gapara aplicação em pinturas, glicerina
Termo n.° 584.384, de 26-3-63
ses e líquidos, aparellios para salvaRAlpreltelra de Revestimentos e Alve- para aplicaçOO industrial, 141ratos, hiNome comercial
mento e para sinalização, aparehos •
drogénio„ bidroquialna, hidrosulfitos,
naria Nova Esperança Ltda.
ioduretos, laca, magnésio, materiais co.
para escafandristas, aparelhos para hm.
Termo n.° 564.395, de 26-3-63'
Guanabra
cantes e descorantes, nitratos, oxigênio, Companhia Industrial Brasileira de Cal- par vidros, aparelhos. para combater,.
potassa, potássio de sódio, preparados çados Vulcanizados Vulcabráa S. A. formigas e outras pragas, aparelhos Btl..
ir. de Revéstinientot químicos
usados em laboratórios foto.r
juye
zate
,147 -Esprráno,
São Paulo
tomáticos acionados pela introduçáo de
gráficos, produtos químicos para tirar
mo/as, aparelhos para picar, cortar ou
r
manchas, produtos químicos para pinreduzir comestíveis, aparelhos espargi-Classe 16
PROA ROGAÇÂO
tura, reveladores fotográficos, sais quídores, aparelhos e instrumentos de cálTitulo
•
micos, usados nas 'Indústrias, aoluçâo
culo, aparelhos para observações sistal.
para pratear. solutos, soluções quimicas
cas, aparelhos tesmostatos, aparêlhos
„ITU CABRA4,2
Termo n.° 584.385, de 26-3-63
para pintura e fotográfica, .solventes,
para natação, aritonôme-tros, aspiradoPublitur .-- Publicidade e ruriamo Ltda. sulfatos,
sulfitos, fintas, tintas liquidas,
Classe 36
res de pó, aerômetros, acendedores eléGuanabara
em pó e sólidas, tintas preparadas para
Calçados de borracha vulcanizada tricos, alto-falantes, amlificadorcs elé-.
vulcanizar, tintas para uso na indústria
tricos, amassadehas, antenas, batedel-'
Termo n.° 584.396, de 26-3-63
e na arquitetura, vernizes, vernizes
amplificadores elétricos, .amessadeirai,
Móveis
"Diferentes"
Ltda.
. químicos e zinco
antenas,
batedeiras, balança comum e
São Paulo
elétrica,
barômetros
baterias de acima,
Termo
a.°
584.390,
de
26-3-63
- Classe 32 —
lactares, binóculos, bitni as b• binas, 'soa
José Sanièrs- S. A. (Calçados)
Sinal de propaganda
binas de indução, exceto para fins cura,
Guanabara
, tivos, bubas de ea eapainhas elétricas,"
Termo a.° 584.386, de 26-3-63
llsuat as ft edidoras, businas, hilssolas, bat
Wilson da Cunha Porto INDüstRIA onAsumnA
talas .'tricas, bules e eo:tos, caixas &
Guanabara
desarca, cantaras frigerificas e lota.,
Classe 40
gráficas, cafpainhas elétricas, chassis de
AcOlchoados para camas e -para mó- rádios,
chaves elétricas, cinematógrafos,
veis, almofadas, aparadores, armários cronógrafoa,
cronómetros, combustores
balcões para venda, para móveis e de gás, cidómetros,
cristais de rádio,
berços, biombos, cabides, cadeiras, ca- condensadores, cortadeiras
para fotograa
mas, canapés, catres, colchões, colchtíes Lias, chaves de alavancas, enaves auto.
de
molas
cómodas,
conVersadeiras,
cociáticas, capacitores de bloqueio, ca paClasse 8
xins, divans, enxergõeS, escabelos, es- citares eletroliticos, calibradores, dir:os
Discos gravados
tantes, gabinetes de telefone, guarda- para telefones, discos gravados, diais,
Termo n.° 584.387, de 26-3-63
cômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias despertadores, eaceradeiras estocas, enWilson da Cunha Porto
de sala de jantar. mobilias de quarto, genho de assar carne, espiiios óticos,
Classe 36
Guanabara
poltronas, prateleiras, sofás e
Calçados para homens, senhoras e
esticadores de luvas, espelhos de piás,,,
crianças
sofás-cama estofados
ticos para eletricidade, esPerilizadores,
xtintores
de incêndio, ferros elétricos de
Têrmo 11. 4 584.391, de 26-3-63 •
Termo n.%, 584.397, de 26-3-63
soldar, filtros e aparelhos feirantes, file
Maia G Irmão Cia. Ltda.
Sociedade Construtora de Instrumentos tros para óleo, filmes
falados, fogões,
Rio de Janeiro
de Precisão C. R, A. Ltda.
fogareiros, fusíveis, faróis C:030 acessó.
São
Paulo
Classes: 33 e 8
rios de veículos para sinalizaeão e para
Titulo
iluminação em geral, filmes revelados,
fõonas elétricas, fervedores, higorificos,
Termo n.° 584.388, de 26-3-63
fotómetros, fios elétricos.' filtros de hl w
Wilson da Cunha Porto
terferência, icnógrafos, garrafas técnicas,
Guanabara
geladeiras, globos para lâmpadas, globos
para lanternas, globos terrestres para
lád jeitria- 13r-ís. ilesir
iffIXISTRIA BRASILEIRA
ensino, gravadores, holofotes incubado.
res, indicadores de vácuo, luatrumenia
Classe 8
Classe .41
alarme. Interruptores, lâmpadas Ia..
Abaixa
luzes
d
elamplão,
abajours,
Manteiga, doce de leite e queijos acumuladores, _actinemetros, amperôme- de
candescentes, lâmpadas amuas, lentes,
hos, amortecedores de rádio e frequên- liquidificadores, maçaricos para soldar,
Teimo n.° 584.392, de 26-3-63
cia, anemómetros, aparelhos de televi- caldear e cortar, máquinas de fazer
Gutermann 8 Co:" A. G.
são, aparélhos para thuninaçao. indu- café, mostradores para lícito, moinhoé
Suiça
ve os considerados acessórios de vet. de café, transformadores, tostadeiras,
aparelros para anúncios mecâni- pés para fotografias, válvulas para rá.
PRORROGACÃO
ca, aparelhos aquecedores e medidores. dias, válvulas de descarga, %álvulas de
aparelhos cromográficos, aparelhos de redução, vacuõmetros, velas elétricas,
válvulas de vácuo e verltiladores
Adústria
barbear elétricos, aparelha registrado
res
e
medidores
de
distancias,
apar'êClasse 36
Termo is.° 384.398, de 26-3-63
lhos para purificar água, aparelhos de
Casaquinhos, sapatinhos. luvas touSabões Plôr da Portela limitada
sinais lampejantes, aparelhos reguladopenhas de trios, fios de tinha, lã e
Guanabara
res de gás, aparelhos de galvanoplastia.
...01.•••••
helanca, para bebes e crianças
•
aparêlhos
didáticos,
aparelhos
cinemar
•
Termo n.' 584.389, de 26-3-63
tográficos, aparelhos automática para
Casse 28
Tinturaria Acadêmica Lidos.
acender regular gás, aparelhos para ' WC9144,.."j
asitÀ•1"-"" noa
Espules
para
fiação
e
caixas
para
conGuanabara
,aousTRIA .BRASLLEIRI,
ter ditas anulas, fabricados com maté- separar café. aparelhos para aquecer
n
ria prima de origem mineral, não In- edifícios, aparelhos para experimentar
dínamos, aparelhos para destruir iriseClasse 46
cluida em outras classes
tos, aparelhos náuticos ckqlificos, apa- Amido, alvejantes, and, água de lavan.b
584.393, de 26-3-63
Termo
relhos de ótica, aparelhos polverisado- deira, água sanitteria, casa para assoaEletro Mecânica Aram Ltda.
res, aparèlros para -aquecimentolhos, detergentes, esponjas de aço. 16sRio Grande do 'SIO
agua, aparelhos geradores eletroqum
i- foros, lixlvoa, lixas, lã de aço, pomacos, aparelhos para recepção, reprodu- das para calçados, palha de aço, preção de som e &Micos, aparêlbos auto- parados para polir e limpar madeiras,
máticos eléétricoa de passar, aparelhos vidros, metais e objetos, panos para
para espremer frutas e legumes, apare- polir e para limpeza, panos de esmeril
Classe
lhos de alta tensão, aparelhos de pro- e material abrasivo empregado na limteção contra, acidente de operários, peza de metais e objetos, sabões em
Para distinguir os seguintes artigos:
aparelhos afiadores d •eferramentas, geral, sabões em po, em flocos, saponáÁcidos em geral, água me, áges oxiaparélhos -distribuidores de sabão e de
aeos, velas e velas a base de
genada. álcoois. aiumen. alumínio em
Classe' 11
pó para pintura, alvaiade, amoníaco, Posagara e ferramentas *a parai, SC dealneruetantes para inatalaeõ es irediek"
estearina

senho, lapis para artistas, grafites para
alpis, canetas, giz, lapis para pastel.
Canetas tinteiros e estilográficas, borrachas para apagar lape4 ou tintas, elas-ticos e anéis de borracha

rip

fiettied S. A.- calcados

BuTuk,
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Editora Musical
e Discos Casablanca

Caseviva

CR.A

t

t

MARTAU

2172 Quarta-feira 19
Ormos ni. 584.399 e 584.400. dr
26-3-63
ligtástriaa Alimentícias Flórida Ltda.
Guanabara

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Terna° n.° 584.406, de 26-3-1963
Carlos Caiaffa Borba
São Paulo

Florida
indústria Brasileirtà
Classe 3
Artigos da classe
Classe 41
Artigos da classe
k'ennos as. 584.401 e 584.402, de
•
26-3-63
- Céramus Bahia S. A.
Bahia

Termo n.° 584:407, de 26-3-1963
Tapajós — Mercantil Alimentícia Ltda.
São Paulo

C É RAMU5'

INDUSTRIA, ERASI LURA

TAPAJ ÓS
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 584.408, de 26-3-1963
Silvio 'Barbinei
Rio de Janeiro

Classe 15
Artigos da classe
Classe 16
Artigos da classe
Termo n.° 584.40: de 26-3-1963
Laboratório Chimico Farmacêutico V.
Baldacci
;taba

ORORROGAÇÃO

Tênno n.° 584.411, de 26-3-1963
Waldemar Rodrigues da Costa
Rio de Janeiro

Termo n.° 5.84 .417, de 26-3-1963
Companhia Petroliera Brasileira
São Paulo

'Foto. °fica.
S 0 ---J O- • S é..

Com_ p anhiá Petreffai

Nome Comercial

Nome Comercial

Têrmo n.° 584.412, de 26-3-1963
João Saraiva
Rio de Janeiro

Tertno n.° ' 581.418, de. 26-3-1963
A. Costa Mendes Ciá. Ltda.
Guanabara

•

•

Classe 31
Nra jornal

Jubirdomi

Nome. Comercial
Têrmo n.° 584.413, de 26-3-1963
Nelson Teixeira •
Rio de Janeiro

Classe 2
Inseticida
Termo n.° 584.409, de 26-3-1963
International Mai-ine Radio Company
Limited
Inglatern

Auto Borracha

São Mateus Ltda.

Termo .n, 0 584.419, de 26-3-1963
•
(Pi'o7rogação)
Hayden Newport Chemical Corporation
, Estados Unidos da América

• .2,!'1A1

Nome Comercial
Termo n.° 584.414, de 26-3-19t3
. F.aneisco d aSilva Rio de Janeiro

•
'k\
(8,

PRORROGAÇU

N§: •
Q• "

-

Termo n.° 584.404, de 26-3-1963
Société Das Nsines Chimigues arône
• — Poulenc S.A.
França

Classe 3
Artigos da classe

Classe 50
Impressos

Indústria Brasileira

Classe 3
Artigos da classe

AZCA[30011;

Srasileid,

'Bar e Restaurante
Meriti. Ltda..

EMA

•PRORROGAÇÃ.C.,

Junho . de 1963

Termo n.° 584.410, de 26-3-1963
Intenational Telephone And Telegraph
Corporation.
Estados Unidosda América

Têrmo n.0 584.405, de 26-3-1963

.

Termo n.° 584.420, de 26,3-63
•
(Prorrogação)
Cc.nanhia Luporint Acimaustradora
Comercial
Guanabara

**)

`4‘

Termo n.° 584.415, de 26-3-1963
Anibal Rodrigues dos Santos
'Rio de Janeiro

Padaria e Confeitaria

Flôr do Bairro Ltda.
Nome Comercial

Sociedade Anônima Imigracional Terras
Imigração — Colonizaçfo
Guanabara'

kStà

Classe 3
Pentaeritrital

Nome Comercial
Classe 8
Aparelhas de sinais sem fios estia
peças

5'

Têm on. 0 584.416, de 26-3-1963
Farmácia Andradas Ltda.
São Paula

• Classe 8
Para assinalar acumuladores de
rente elétrica- ,baterias)

Termo n.° 581.421, de 26-3-63
,
(Prorrogação)
United States\,.Rubber Company
Estados Unidês da 1.mérica

u-s•noYAL
Classe 49
Bolas para golk e bolas para atletismo
Tãnno n.° 584.422, de 26-3-63
(Prorrogação)
United States Rubber Company
Estados Unidos da América

' indústria Brasileire

Classe 8
Expressão de propaganda

Classe 3
Produtos farmacêuticos

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr 4,00

coro

Classe 10
Garrafas de água guante.' sscw
seringas e seringas

